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২ ট্াকাক্স শক্লিদপ্রক্কানলী 
এখনও পাওয়া যায । রে টি মুল্য সাস্ত-পঙ্ষে ১৫।০ ও সাধারণ-পক্গে ২২।৮%/০) কিন্তু 

] পরিষদ্রস্থাবলীর বন্ুলপ্রচারকল্পে সদন্ত-পক্ষে ৬২ ও সাধারণপক্ষে ৭২ মুল্যে দেওয়! হইতেছে । 
-*১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্ম্রমণ, ৪) তীর্ঘমঙ্গল, ৫। বিষুমুর্তি 

» পরিচয়, ৬ । গঙ্গামঙ্গল, ৭ | জ্যোতিযনর্পণ, ৮। ছর্গামঙগল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, 
2 ধর্মপূজাবিধান, »১। সারদা-ম্গল৮ ১২। জ্ঞানসাগর, ১৩। মুগলুন্ধ, ১৪। মৃগলুব্ধ. 

সংবাদ, ১৯৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় ৭ণ্ ) 
১৭। শ্রীকুষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৯। ভ্ভায়দ্শন (১ম ও ২য় খওড)। 
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প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 
গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড গ্রামে ৬ভ্রীপ্ীপিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার 

মন্ৰির। ইহা একটি বন্থপুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপ-পীঠ নামে জনশ্রতি আছে। 
এখানে পঞ্চমুণ্ড আমন আছে । দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী, মহাঁকাল-_-ভৈরব। ই, আই, 

আর, হুগলী-কাটোঁয়! লাইনের জীরাট ফ্টেশনের দ্ধ মাইল পূর্বে মন্দির | 
সেবাইত-_শ্রীকীমাখ্যাপদ চট্রোপাধ্যায় । 
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বসকদখ 
্ুন্বিভলভ্ভ-লিক্রচ্ভ্ড 

অধাপক শ্রীযুক্ত তাঁরকেশ্বর ভট্ট।চার্ধা এম্ এ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় 
এম এ সম্পীদিত। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে ঘাবিংশ রসের অবতারণ। করিয়। 
বৈষ্ণব ধর্ম-তত্ব সুললিত কবিতায় আলোচনা ও বাখ্য। করিয়াছেন। এই গ্রন্থ চৈতন্ত-চরিতামৃত 
গ্রন্থেরও পুর্বে লিখিত এবং অপুর্ব-গ্রকাশিত। সম্পাদক মহাশয়দ্বয় গ্রন্থে বৃহৎ ভূমিকা, 
গ্রন্থের ভাঁষা-টাকা এবং শব্দস্থচটী সংযোজনা কারয়া প্রাচীন সাহিত্যালোচনাকারিগণের 
বিশেষ উপকার করিয়াছেন। মূল্য গাঁরষদের সদস্ত পক্ষে ১৯৬, শাখা-পরিষদের সদস্ত-পক্ষে 
১৮০ এবং সাঁধারণপক্ষে ১০। 
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ুঃস্থসাহিতিক-ভাগার 
কতিপয় সঙ্গদর বান্তির সাহাষ্যে বঙ্গীফসাহিতা-পরিষদে ছুঃস্থ সাভিত্িকগণকে সাহাঁষ্ 

করিবার জন্য একটি ভাগার প্রতিষ্ঠিত ইহইখাছে । এ পর্যন্ত এই ভাগারে শ্রীযুক্ত ক 

“নত মহাশর ২১০০২ ছুই হাজাগ এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯২ টাক। দ 

করিয়াছেন। এতদ্বাতীত নিয়লিখিত পুস্তকগুলির বিক্রঃলন্ধ অর্থ এই ভাগারে জমা ভয় | 

(ক) বুশ্দাবন-কথাঁ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারা দন্ত । মুল্য--স।ধারণ পক্ষে ২।৭ সদস্য পক্ষে ১৪০ 

(খ) মেঘদুত (মূল, অম্বর ও পছ্/।গুবাদ )-শীযুক্ত পাঁচকডি ঘোষ ১৯২. 8০ 

(গ) খতুসহারম্ (মূল, টাকা! ও পঞ্চান্ুবাদ )৮ গণপতি সরকার বিগ্ঠাত্ব ১২ ১২ 

(ঘ) পুষ্পবাণবিলাসম্ (মুল ও পগ্যনিবাদ ) ৮? বিবুভূুষণ সরকার 1৮5 1%০ 

(ও) উত্তরপাড়া-বিবরণ ” অবনীমোহন বন্দ্যোপাধায় &1০ 1৭ 

$5) ভারত-ললনা », বামপ্রাণ গুপ্ত 1/০ 1/০ 

৬বোমকেশ মৃস্তদী মহাশয়ের শ্বভিরক্গার জন্ত কবি শ্রীযুষ্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার রচিত সন্নিকন্লী পরিষৎকে দান করিয়াছেন। মূল্য ॥৭ 

পরিষদের সাধারণ-ভাঁওানের পুষ্টির জন্ত শ্রীযুক্ত শ্ীনাগ দেন মভাশর তাহার রচিত ভ্ভাম্বাভস্তুঁ 
*. (১ম ৪ ২য় খণ্ড) দান করিয়াছেন । গে 
বঙ্গীর-সাহিত ত্যপরিসদের রঙপুর-শাখার প্রকাশিত এবং স্বগীঘ় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবন্তি প্রণীত 

০ীতডুল্প উভ্ভিহাত, ১ম খণ্ড হিন্ব রাজত্ব-১৯ এবং ২য় খণ্ড--মুসলমান রাজ 
*11০ | 



(৪ ) ও 

“অপ্রকাশিত-পদ-রত্বীবলী” ও “রস-মঞ্জরী” 

যাহারা বৈষ্ব-কবির পদাবলী-পাঠের সম্পূর্ণ রসাম্বাদন করিতে চাছেন, তাহাদের 

্গীতগো বিন,” “পদকল্পতরু” গ্রভৃতি গ্রস্থের গ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ, 

মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় শতের অধিক উৎকৃষ্ট 

অগ্রকাশিত পদাবলী-পুর্ণ সুবিস্ৃত ভূমিকা, পদ-সচী, রস-নুচী ও শব্কোফ-সম্বলিত 
"অপ্রকাশিত পদ-রুতা বলী” ও রস-শান্ত্রে অতুলনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ভানুদত্তের রস-মগ্তরীর বিস্তৃত 

ভূমিকা, সুচী ও রদ-বিশ্লেষণ-সম্বলিত সুমধুর পপ্ান্নবাদ পাঠ না করিলে চলিবে না। 

“অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” ঢাক! বিশ্ববিগ্ঠলিয়ে "বাঙ্গালা ও সংস্কৃত? শাখার বি, এ, পরীক্ষার 

অন্ততম পাঠ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসা-স্থচক 

অভিমত হইতে কয়েক পঙ্ক্তি নিয়ে উদ্বৃত হইল। 

"বৈষব-সাহিত্য-গ্রকাঁশ-কার্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণ! ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের 

প্রভূত উপকাঁর করিয়াছে; এ স্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিঠ্য-রসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার 
করিবেন ।”-__ রবীন্দ্রনাথ 

“এই সকল অপরিচিত পদ-কর্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্রাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-গ্রভাঁয় 

সমুজ্জল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্ব-রস-উৎ্স এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য- 
রমিক মাত্রেরই সমদরর লাভ করিবে ।৮-- প্রবাসী 

“রস-মঞ্জরীতে নায়ক-নায়িকার সুবিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ বিবৃত হইয়াছে । সেই বিবরণী অপূর্ব 

কবিত-রসে মুণ্ডিত। * * * রস-শান্ত্বিষয়ক এই গ্রস্থথানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া 

তিনি সাহিত্যানুরাগী বাক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন ৮-_ভারতী 

“অনুবাদে সতীশবাবুর সুনাম কেবল রক্ষিত হয় নাই, বদ্ধিতই হইয়াছে । এই 
রস-মঞ্জরীতে কেবল আদিরসেরই সোদাহরণ বর্ণনা আছে। আদি-রসের নামে ধীহাঁরা 

শিহুরিয়া উঠেন, তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িয়। রুচি-সংস্কার করিতে আমরা অনুরোধ 

করি ৮--হিতবাদী 

মূল্য যথাক্সমে ২২ টাকা ও 8০ আনা। 

গুরুদাসবাবুর পুস্তকাঁলয়ে, সংস্কত প্রেসে ও ঢাকেশ্বরী মিল পো: (ঢাক! ) 

শ্রীযুক্ত যতীনচন্দ্র রায়, এম, এ, ঠিকানায় প্রার্তবা। 



সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক 
দীন চণ্ডীদাস 
| পূর্ব গ্রকাশিতের পর ] 

| ৩৬২ পর্র ] 

তথা রাগ 

বিচিত্র মানে বসিলা সুন্দরী 
রাধার মন্দির ঘরে। 

বিনোধিনী রাই 

অধিক আদর করে 

বিয়োগী দেখিয়া নবাঁন কিশোরী 

বিবিধ মিঠ।ই আন । 
শাকরই ক্ষার ঝুনা নারিকেল 

চিনি ট।গাকলা ফেনী ॥ 
মানি বিনোদিনী গাজার নন্দিনী 

যোগাই তাঁখান কাছে। 

কহেন তাহাই 

পুন পুন কহে এ |গ বদনে 
তবে বহু সুখ আছে॥ 

হাসিয়। রমণা কুলের কাঁমিনা 

কহেন উত্তর বাণী। 

এ সব মিষ্টান দুজনে পাইব 
একেলা না লব আমি। 

এ কথা শুনিয়৷ বুকভানুস্ত! 

হাসিয়। হাঁদিয়। বলে। 
তোমার আদর পরুম যন্তনে 

শাস্ত্রের লিখন-দারে ॥ 

অভ্যাগত আগে পুঞ্জন যজন 

এই সনে মানিয়ে ভালে। 

হয়ে লয়ে দেখ মনে বিচারিয়। 

সকল জনাতে বণে। 

কহেন উত্তর ইয়া... 

সেই সেও নবরামা। 
'আঁগে আস্ত শয্যে করি আলিঙ্গন 

জানিব ভোমার প্রেমা | 

চপ্তীর্দাস বলে 'সপরূপ দেখ 

অসীমা য|হ।র লীলা 

ছুহে পরস্পর একুই মমসর 
বা গসরিয়া নিলা ॥ ১০৪৩৬ ।। 

| ৩৬৩ পত্র আন্ত ] 

রগশ্থী 

রাধারে ধরিয়া কোরে. লইল মনের সরে 
আহলগন করে নব রামা 

শ্রীজঙ্গ পরশ পাই সো নব কিশোরী রাই 
জানল পরশরস প্রেম ॥ 

কপট করিয়৷ ছল! জানিল ()কাণা 

জানি ধনী সে! অঙ্গ পরশে । 
জানিল কালিয়া কানু ছুইতে আপন তনু 

আপনা আপনি ভালবাসে 



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

উদাঁড়িয়! প্রেমরস আপনি পাঁয়ল রস 

এছন কপট রস লেহ। 

হাঁসি স্ুধামুখী রাই পিয়ার বদন চাই 
তোমার চরিত বড়ি এহ॥ 

বিনোদ মোহন বেশ তার কিছু নাহি লেশ 

এ সব রাখিয়া আইলে কোথ।। 

ধরিয়া নারীর বেশ বান্ধিলে পোটন ৫&কশ 

কেমতে আইলে তুমি এথ 

হাঁসিয়। কহেন হরি শুনহ কিশোরী গুরি 

তোমার বচন নহে আন 

তোম।র বচন ধরি আন না করিল আমি 

ধরিল নারীর বেশ ঠান ॥ 

লিয়া নিকেতন ঘরে আনন্দে বেহার করে 

কত সখ কহনে নাবায়। 

শূগ্ঠ মন্দির ঘরে ছজনে বেহাঁর করে 

দণ্ডীদাঁস দুছগুণ গাল্প ॥ ১০৪৭ ॥ 

রাগ সুহই 

আনন্দে নাহিক ওর। 

কিশোর কিশোরী আপনা বিসরি 

মুখের নাহিক ওর ॥ 

ফেরাঁফিরি বাহু চান্দে যেন রাস 
গিলল গগন মাঝে। 

তৈছন পীরিতি করত এ রতি 

রণরতি ছহে বাজে ॥ 

যেমন শশক সৌঁসর কিশোরী 

সিংহের সমান কান 

শশ[ক] ধরয়ে কতেক পরাণ 

সেজন কি জিয়ে টান॥ 

রতি রণ কাজে মন্দির সমাঝে 

রতন-শেষের পরে। 

[ ১ম সংখ্যা 

ছুহু হুহী সুখ বাড়ল আনন্দ 

বিরল মনির ঘরে॥ 

ছু সে শব রসের আমোদ 

উলে রসের ঢেউ । 

সহিতে নারয়ে 

পরাণ কাড়িয়া লেউ 

রসের গরিমা 

এক সুখে কত স্থখ উপজল 

বাঞ্জিল দুজনে রণ । 

সমর জিিনিতে নাহিক শকতি 

বিনোদিনী কিছু কন 
হে দেহে নাগর চতুর শেখর 

পঞ্চজ কি সয়ে টান 

আলির দংশমে পঙ্কজ কম্পিত 

দীন চণ্ডিদান গান ॥ ১০৪৮| 
পপ জপ পিপাসা 

রাগ কানড়া 

উঠহ নাগর রায়। 

দিবস গমন এ নহে করণ 

কহিয়ে তোমার পায়। 

তেজহ সমর 

আর সে উচিত নয়ে। 

শাশুরী নন্দী আদি দেখে যদি 

এই আছে মনে ভয়ে ॥ 

জানি বা দেখয়ে পাড়ার পড়শী 

বিষম লোকের কথা । 

ভুরিতে গমনে চলি যাহ তুমি 

রহিতে [নার]য়ে এখা ॥ 

ষেমতে আইলে ধরি নারীবেশ 

এছন চলিদ্লা যাহ। 

শীতের বসন উঠল টানি." 

০০ কাখেন্তে লহ। 

শুন স্থুন!গর 
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এ বোল শুনিয়! নাগরচতুর শুনিতে সুস্বর মুরুলীর রব 

কলসী লইয়া কাখে। শবণ পাত তায়।॥ 

বাহির হুল আঁয়ল-.. তরুয়। কদথে দাঁণডাই জ্রিভঙগে 

[ ৩৬৪ পল আরম্ভ ] 

গত ভরিয়া দেখে ॥ 

কেহো গোপরামা উলটিয়। চাহে 

একলা যুবতী যায়। 

গোকুলের নচ্চে কন গো রী, 

**- 2 নয়নে চায়। 

কাহার ঘরণী রূপের তরণী 

আয়ল মন্দির হতে। 

কথুন না দেখি এ পথে আদতে 

বিষম লাগল চিতে ॥ 

কন্রে কান।কানি 

এ জন কাহার মায়া! । 

[ চওী'দাস বলে চিনিতে নারিবে 

.ক থায় এ পথে বাধ্য ॥ ১০৪৭৯ 

বরজ রমণী 

রাগ নটনারায়ণ 

নিজ বেশ ছাড়ি রণিক মুরারি 

বান্ধল বিনোদ চূড়া । 

নানা আভরণ অঙ্গের হণ 
নানা মালতির বেড়া ॥ 

কনক বলয়! নান। রক্ত মণি 

মাণিক শ্তাহার মাঝে। 

বিনোদ নাগর বিনোদ বেশেতে 

নান! অভরণ সাজে ॥ 

মোন মুকুলী ধরিয়। করেতে 

বায়ই নাগর রায়। 

রসিক নাগর কান। 

গৃহ কাজে নাছ গমন মনোহর 
শুনিতে শুনয়ে আন ॥ 

বণ ভরিয়। 

শুনল বাণীর গীত। 

গুঠে কাজ মোর ছারখারে জাউ 

ইহাতে লগল চিত ॥ 

মন মজাইয়! 

কেমন বাশীর গীত অ।লগনে 

শ্রবণে গশিল যবে। 

কি জানি কঠিন এপাপ[গ)]রাৎ 
ধৈরজ না বুতে তবে ॥ 

বৈঠল কিশোরী সব পরিহরি 

গৃহকা রহেদূরে। 

শব্ধ পরশি শুনি সেই ৰাশী 

চখীদাস মন ঝুরে ॥ ১০৫০ ॥ 

রাগ গড়! 

আন ছলা করি জলেরে যাই। 

সো. নব কিশোরী বরজ রাই ॥ 

কনক গাগরি লইয়। কাণে। 

ধছন চলল বমুন! মুখে ॥ 

চলিতে ন পারে সুখের সরে । 

যেন রসভরে খলিয়া পড়ে ॥ 

পুলক ন মানল দকণ তনু । 

উথলি উলি চলত ছুন্ধু ॥ 

ছেরল নাগর তক্ষয়। মুলে । 

ঢুহে ছুহা ভেল কটাক্ষ হেলে ॥ 



বহ্ছিম নয়নে নয়নে মেল। 

রস-পর-কথা জনে ভেল ॥ 

সঙ্কেত করল কদন্ধ বনে। 

এখানে থাকিব মনের সনে ॥ 

ছন যুগতি করিয়া সারা। 

নারীবেশ ধর তেমতি পারা ॥ 

লইবে কটে।রা পুরিত করি । 

তৈপ হলদি লইবে হরি ॥ 

গুপতে গমন করিবে ভালে। 

যেমত কে। জন লখিতে নারে ॥ 

এই সে সঙ্কেত করল রাঁই। 

যমুনার জল লইয়া যাই ॥ 

নবীন কিশোরী চলল ঘরে। 

চণ্তীদাস দ্রেখে আখের পরে ॥ ১০৫১ 

| ৩৭৬ পত্র ] 

উপাসনা স্থান। 

রাধানাম ছুই বণ কেবল আমার মর্ম 

তুমি সে রূপসী অন্ুপাম ॥ 

তুমি নয়নের তারা তিলে কতবার হারা 

কেবল পরাণ সম্তুল। 

দেখিলে জুড়ায় আখি নহে ব। মরিয়া থাকি 

তুমি সে আমার হ€( )মুল ॥ 

তুমি সে ভজন মোর কে জানে মহিমা তোর 

এক মুখে কহিলে কি হয়। 

তোমার তুলনা তুমি রমণীর শিরোমণি 
দীন ীণ চণ্তী্দাস কয়॥ ১০৭৭ ॥ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১ম সংখ্য। 

মৃতিশ্রী 

বামেতে বসিলা রাই অতি ভন্গপাঁম। 

নীলমণি বেড়ে যেন বিজুরির দাম ॥ 
কনকর শিল মাঝে নীলের দাপুনি। 

মেঘ মাঝে উপি রহে যেমত দাঁমিনী ॥ 

বন্ধাবন আলো! করে ছুহার ছটাতে। | 

দেখিয়া সকল জন হইল মোহিতে ॥ 

বরজ রমণী তুমি কুম্থম সুগন্ধ । 

বাছিয়া বিছায় শেষে ঝরে মকরন্ৰ ॥ 

নিজ নিজ কুটার করয়ে ফুল সাজ । 

মণিমন্দির শোভিছে তার মাঝ ॥ 

বিচিত্র পালস্ক পরে সোনার তুলিচা । 

স্থরগ পাটের তুলি স্ুুর্গ মালি51॥ 

কুষ্কুম চন্দন আর আতর গুলাল। 

মুগমদ সৌরভ উঠে যার ভাল ॥ 

তথিপর শুহলি পুতলি নবগুরি। 

আনন্দে বেহাররসে কিশোর কিশোরী ॥ 
মাওল ম্দন রসে চতুর সুরারি। 

মদন আলস ভরে পড়ে শ্রমবারি ॥ 

এছন করল কেলি শ্ঠাম মধুকর।, 

পঙ্কজ পাইলে যেন পীরিতি ভ্রমর ॥ 

তৈছন কুন্ুম (--)-কানু বসিয়! | 

ব্রজবধূ রসে মধু পিবই মাঁতিয়! ॥ 
০০০০৭ ******নাগর ময় কান। 

এছন পীরিতি দীন চগ্ডাদাস গান ॥ ১০৭৮॥ 

কানড়। সুই 

এছন পীরিতি করিয়। এ রীতি 

নগর রসিক বরে। 

হুরয বনে - কহ বচনে 

প্রেমের পীরিতি শরে ॥ 
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গুপথ পাঁরিতি করে নিঠি নিতি 

কেহ সেনাহিক জানে। 

মধুর মর্গুরি ক 

পুরিয়া কার স্থানে ॥ 

গেলা নিশাগতি 

রছিতে উচিত নহে । 

নব নব রাম! তেঞ্জি গৃহ ধাম! 

যাইত উচিত ভয়॥ 

গেগ। চান স্থানে 

| শুণহ নগর কান। 

হইল বিহান 

হইল বিহনে 

হযে বিদায় কর মছ্রায় 

ইহ1.ত না কর আন । 

মভারে কহল হলম বদনে 

চলিতে গুছের মাঝ । 

এগা গোচারণে 

চাঁললা নগররাজ ॥ 

নিজ নিজ গৃহ 

যতেক বরের রামা। 

গুরুজন। কেহ নাহি জানে এহ 

গুপণ রসের প্রেম। ॥ 

বালকের সনে 

করল পয়ান 

নিজ গুহ কাঙ্গে চলমে সভাহ 

আপন গুভের মাঝ । 

কনে চণ্তীদস না হয় বেকত 

জানল কি তীতি কাজ ॥ ১০৭৯| 

সুই সিন্ধু 

গোণরাঃ কহিল এবে কহি মহারাস 

শুনহ শ্রবণ পাঁতি। 

আগে কহিয়াছি 

ব্রহ্ম রাত্রি হয় তথি॥ 

পঞ্চ অধগায়ের 

দীন চণ্রীদাস 

| ৩৭৮ পত্র] 

১*১১৯০৭০। ছিগ সধীর সত 

করিতে রসের রঙ্গ ॥ 

কেহো বা আছিল দৃপ্ধ 'আবর্তনে 
চুলাতে-:.-:7:৮.71 ূ 

তেজি আবর্তন হইয়। বিমন 

এঁছন গেলা সে চি ॥ 

কেহো৷ বা আছিল শিশু কোলে করি 

[মুখে] দিয়! হার স্তন। 

শিশু ফেলি ভূমে চলি গেলা মে 
বৃন্দাবন পানে মন ॥ 

কেঙো বা "নাছিল রন্ধন করিতে 

'অমতি চলিয়া গেল। 

কৃ মুখী হয়া মুকলি শুনি 

সব বিসরিত ভেল | 

কেহে! বা আছিল শয়ন করিয়| 

নয়নে আছিল নিন্দ। 

যেন কেহ আমি চোবাই লইল 
মানসে কাটিয়া সিম্ধ ॥ 

চমকিত হয়! উঠিল জাগিয়া 

বসন থমিয়া পড়ে। 

চণ্ডীদাসে কহে ডাক।তিয়| বাঁশী 

পাহয়। তাহার চাড়ে ॥ ১০৮২ ॥ 

রাগ মঙ্গল 

কোন সখী করে বেশে র.] বন্ধনে 

পদ অভরণ করে। 

করের কঙ্কন নপুর বলিম। 
আপন চরণে পরে।॥ দি 
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কেছো পরে এক নয়নে অঞ্জন 

কুগডল পরল এক | 

ভালের সিন্দুর চিবুকে পরল 
দেখ হয় পরতেক ॥ 

গলে গজমতি হার মনোহর 

পরিছে নিতম্ব মাঝে । 

ৰাহ অউরণ যে ছিল ভূষণ 
তাহাই. করেতে সাজে ॥ 

এছন আপন বেশ পরিপাটি 

করিয়া মকল জনে। 

হরষ হইয়। রাধাঁরে লইয! 

চলিযায় নিধুবনে ॥ 

সুম্বর শুনিয়া মুক্লির রব 

অনুসর চলি ষুুয়। 

আস্ত আন্ত বলি সঙ্কেত বলিয়া 

অবণে শুনিতে পায় ॥ 

প্রেমভরে যত আহির রমণী 
গলিছে নয়ন্ধারা । 

অঙ্গ গ্রফুলিত গদগদ স্বরে 

পাইয়া প্রেমরস-সারা ॥ 

যা করে তাকরু গৃহে গুরুজন। 

নাহিক তাহার ভয়। 

পরিবাদ মালা গলায়ে পরেছি 

রসময়ী ইহ কয় ॥ 

নিজ পতি তেজি চঙ্ি ল) গোপিনী 

নাহিক কিসের ভয়। 

কুষ্মুখী হয়৷ বন্দী বন-পুরে 
চলি যায়ে অতিশয়। 

রাঁই মাঝে করি যায় যত গোপী 

গাইছে কানুর গুণে। 

বনে নন! জন্ব €বসে ভয়ঙ্কর 

কিছুই নাহিক মনে ॥ 

[ ১ম সংখ্য। 

এছন চলল বরজ রমণী 

বৃন্দাবন পানে দিয়।। 

চণ্তীদাস কহে উদ্ীমুখী সভে 
যাইছে হরষ হয়] ॥ ১০৮৩ ॥ 

(অতজাসেহর 
খাটি 

হ্থই সিদধুড়া 
প্রবেশিল ধত 'আহীর রমণী 

গভীর বনের মাঝে । 

নিধুবনে বস 

নটবর বেশে সাজে ॥ 

চম্পকলত, তাছে আগে হয়া কে 

নাগর কাছেতে গিয়া । 

কহেন সকল রাধার গমন 

হরযিত কিছু হয়া ॥ 

কত দূরে রাই 

শুনি নাগর শুনি। 

নগর হরষি 

গমন মাঁধুরি 

[ ৬৯০ পত্র] 

স্থির মান ভাই আপন চিত্ত ॥ 

তাহারে মিলাব তোমার সঙ্গ । 

তবে মোর নাম রঙ্গ ॥ 

এ কথ শুনিতে হরষ কানু । 

পুলক হইল সকল তনু ॥ 

তাহারে হেরিতে ভিগেলু' ভোর 

স্থথের অবধি নাহিক ওর ॥ 

তৈখনে পড়িল অঙ্গের ধড়া। 

বিথার হইল মাথার চূড়া ॥ 
নপুর পড়িল ধরণীতলে । 
এ সব বচন কহিল তোরে ॥ 

চণ্ডীদাস বলে চরণতলে । 
স্থবল ইহার জানিল মূলে ॥ ১৮৬৯ 
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ধানশী 

হেদে ছে সুবল থা আচন্থিতে দিল দেখ! 

চিত্রের পুতলী হেন বালি। 

কিবা সে অন্গর ভঙ্গী কনকপুতলি রঙগী 

মন্দ মধুর কল হাসি॥ 

সে কথা পড়িল মনে আমার মরমে জানে 

কুটিল নয়ন কর বাকা । 

দেখিতে তাহার রঙ্গ অবশ করিল অঙ্গ 

শুন ভাই মরমের সথা ॥ 

সেহইতে তনু মোর মদনে হইল ডোর 

প্রাণ মোর স্থির নাহি মানে। 

তোমায় কহিল এহ বিচার করিয়া! কহ 

বেদনা কহির্ভি তোর স্থানে ॥ 

হাপিয়া সুবল কয় শুন তুয়৷ রসময় 

রসিক নাগরি দিব আনি। 

তবে সেআমার নাম সম্বল বলিয়া! গান 

নিসন্দে জানিহ তুমি ॥ 

কালিয়। নাগর কহে সকলি কহিল তোরে 

মূরম সরম সব কথ|।। 

বুঝিয়া যে করতুর্ধম কি আর বলিব আমি 

বড়ই হইল হিয়ার বেথা | 
ভাল ভাল বলি কহে অতি স্নেহ প্রেমমোহে 

দীন চগণ্তীদাস 

বুখতানুপুরে যাব একটা বিচার । 

মনে মনে কহে বাক্য রচিল। সুসার ॥ 

যাইব তথার যদি শুন বনমালি। 

ইহার রচনা কিছু নিবেদন করি। 

ধরিব কনন্থ ছল!, হব পাটদার। 

তৰে বুখভাঁনুপুরে করিয়া মুসার ॥ 

নানা অবতার লিখ মত্স্য কুম্ম আদি । 

বরাহ বুঁসংহরূপ এই বিবিধি ॥ 

লিখিব বাউন...তি রাম। 

[ ৬৯১ পত্র আরম্ভ] 

ভৃগুরাম বলরাম লিখিব অনুপাম ॥ 

শ্রীনন্দ যশোদ। লিখি ঙরুলতা । 

ন|/নামত জীব হাপে লিখিয়ে সর্ববথ| ॥ 

পশ্চাতে লিখিয়ে রূপ নবঘন শ্তাম । 

চতুর মুরুলি ধরি বেশ অনুপাম ॥ 

সেই চিত্রপট দেখাইব সভা শেষে। 

পট দেখি মুগধ হরষ হয় যিলে॥ 

এই তন্্ মন্ত্র করি বসাই রাধা। 

ইহাতে 'অন্তথা নহে না করিব বাধা ॥ 
দীন চণ্ডীদ।স বলে 'অনু্।নি। 

চিত্রপট দেখি যেন ল।গয়ে মোহিনী ॥ 
॥ ১৮৬৩ 

চল ভাই নিজ ঘরে যাই। 

স্থবল সংহতি যাই নন্দের মন্দিরে আই 
পীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস গাই ॥ ১৮৬২ ॥ শ্রীনট 

ভাল ভাল বলি নাগর শেঞ্র 
তুড়ি রাগ সবল পানেতে চায়। 

* কহেন সুবল তবে মধুর বচন। লিখ চিত্রপট হইয়া নিকট 
ইভার বিচার ভাই কছিব এখন ॥ মোর মনে হেন ভায়॥ 
নিভৃতে বমিল গিয়। কৃষ্ণের সঙ্গতি । আনিন্। কাগত পট করি সুতি 

স্থবল কহেন কিছু শুন যুপতি ॥ যাহার উপম! নছে। 
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আনি তুলি কাঠি লিখিতে লাগল 

অতি সে সুবল মোহে ॥ 

নান! অবতার মত্ন্ত কুম্ম আদি 

নানা তরু জীব কবি। 

নানা পঙ্গগণ লিখিল তৈখন 

তাহ] কি কহিতে পারি ॥ 

মত্ন্ত কুম্ম আর নুসিংহ অবতার 

ৰরাহ মুরতি সারা। 

বামন শ্রীরাম 

রোহিণানন্দন পারা ॥ 

তিন রাঁম রূপ লিখিল৷ স্বরূপ 

শ্ীনন্দ যশোদা আদি। 

লিখিল বেকত 

আর ভৃগুরাম 

তরুণতা যত 

আর সে যমুনা না ॥ 

নান। পক্ষগণ লেখিলা ঠছন 

নানা জীব করি মেল|। 

চণ্তীদান বলে অতি অপরূপ 

আনন্দ রসের খেলা ॥ ১৮৬৪ ॥ 

বি 

ধান্ভ 

তবে আর পট (খিল! নিকট 

নব্ঘন শ্টাম জপ । 

দেখিতে কি দেখে পিছলয়ে আখি 

আনন্দ রসের কুপ॥ 

জলদ বরণ যেন নব ঘন 

চরণে নপুর দিল। 

নখচন্দ্র দশ ষেন খশধর 

অতি সে উজর ভেল॥ 

রতন নপুর চরণ উপর 

সোনার বসন সাজে । 

[১ম মংখ্য 

কটি মাঝে কিবা ঘাঘর কিস্কিণি 

কলহংস পারা বাজে ॥ 

স্থনাভি গভীর অতি সে মধুর 

কুন্দ কন্দর শোভ1। 

ক্র সোসর কুম্ত পরিসর 

তৈছন দেখিতি আভা ॥ 

তাথে স্থলেপন মলয় চন্ান 

মুগমদ তাথে সাজে । 

স্থগন্ধ প|ইয়া অলিকুল যত 

তাহাতে আসিয়৷ মজে ॥ 

স্থবাহু গঠন স্থবল মোহন 

বলবা বিরাজে ভাল। 

কর ছুটা যেন হিুল সমান 
দএ চান্দ শোভে তার ॥ 

পদক করে ঢল ঢল 

বননালা শোতে তায়। 

অবণে মকর কুণ্ডল শোভিত 

| ৭১২ পত্র আরস্ত ] 

দোভে সে পুলক 

অতি সে আনন্দ পায়ে ॥ 

৬৬৪৪৪০৭৪৭৩৩ ৩ 

চলল সুন্দরী ঘেখ। মহচরী 

সবল যেখানে আছে। 

নবোঢা মিলন হইল তখন 

মিলি বিনোদিনী কাছে ॥ 
স্থবল জানল সকল মরম 

চিত্তের আনন্দ বড়ি। 

চণ্তীদাস তাথে আনন্দ অপার 

সুবল চরূণে পড়ি ॥ ১৯০৩ ॥ 
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আরাগ 

চলল যমুনা সিনান আশে । 

সহচরিগণ বাধারে পুছে ॥ 

দেখিলে বনের দেবতা কৈছে। 

কেমন বরণ ভূষণ ঠতছে ॥ 

কেমন মুরুতি কহ না রাধে । 

কত স্থথ কৈলে মনের সাধে । 

কেমন দেবতা কোন বাস্থান। 

কেমন মুক্কতি কি তার নাম ॥ 

রাধা কহে তবে সভার আগে। 

শুনহ শ্রবণে এঁছন রাগে ॥ 

পুজল নৈবেছ্ সুগন্ধ ফুলে। 

তিহ সে থাকেন বটের মূলে ! 

০০০০০, মুরুতি কায়া। 

দেখিতে ন! পাই কননু' ছায়া ॥ 

যখন পূজল নৈবেদ্য ফুলে। 

4 ঘনে বুলে ॥ 

শব্দ শুনিতে কাপল দেহ । 

না দেখি মুরতি শব্দ এহ ॥ 

হারার রা দেখি বাপ। 

উঠিল লহরি ভয়ের কপ | 

তরাসে এ অঙ্গ শৈবাল ফুলে। 

হ্য্হার রর যেমন টলে ॥ 

বিমা ররারহ মোর অঙ্গ ততছন ভু 

বড়ই অন্তরে লাগল ভয় ॥ 

নাহিক মুরুতি কহিল মনে ॥ 

, কহে রসবতী সুন্দরী রাধা । 

পুজ...সেখানে...করিয়া সাধ! ॥ 

একে ল। গেলড়ি দেবের স্থানে । 

_ তোমর! এখানে রহিলে কেনে ॥ 

্ 

দীন চগ্ডিদাঁস 

কহে সহচরী গাধার পাশে। 

কহিল সুবল আমার কাছে ॥ 

আন জন গেলে দেবার ক্রোধ । 

আমরা পাইল মনের বোধ ॥ 

তেই সে না গেলু' তোমার সাথে 

আমরা রহিলু' এই সে পথে॥ 

হাঁসি রসবতী নবীন রাই। 

দীন চণ্ডীদাস এ গুণ গাই ॥ ১৯০৪ 

তুড়ি রাগ 

সহচরী বলে ভালে শুন নব রামা। 

না দেখ মুরুতি রতি বনচাগী নামা ॥ 

এ কথ! শুনিনা রাধা হাসিতে লাগল। 

বনচারী দেবে কতি দেখিতে না পালা 

লিল! যমুন। স্সানে সহচরী সনে। 

মান করি রসবঠি চলিলা ভবনে ॥ 

নিজ নিকেতনে গুরা কিল পয়ান। 

ভাবিতে দাগিল। সেই ন্ূপের আখ্যান ॥ 

নগর বটের মূলে আছয়ে বসিয়া । 

নব ঘন পথ ঢাহি সুবল ল।গিয়া ॥ 

| ৭১৩ পন্ত্র আরগ্ু 

হেনক সময়ে আমি সুবল মিলিল। 

চিত্রপট কথ সকল কহিতে লাগিল ।॥ 

নগর হরব বড় সুবলের বোলে। 

আনন্দে মুবল লয় করিলেন কোলে ॥ 

তোমা হইতে মিলি রাঁধ। অনেক যতনে । 

বহু মূল্য হেম মণি দিলে তুমি দানে ॥ 

হে'*.মণি বত কত খুঁজিলে সেপাই। 
প্রাণ সমতুল বস্ত দিলে মোর ঠাঁই ॥ 

কিনিলে আমার মন প্রেমডোর দিয়া । 



ইহাকে অধিক কিবা সুখী হইল পায়া! ॥ 
চত্তীদাঁস কহে কিছু করিয়া বিনয়। 

পূর্বরাগ সখ! উক্তি এই রদ কয় ॥ ১৯০৫। 

রাগ কাফি 

কহিতে লাগিল তবে রাজা পরীক্ষিত। 

কহ কহ মুনিবর আঁকধিল চিত ॥ 

প্রেমরস কথ। শুনি অমৃতের ধারা । 

কোন প্রয়ে!জন উক্তি কহু মুনি সার ॥ 

্্মবৈবর্তের কথা নৈমিষাঁরণোতে | 
গরুড় পুরাঁণ কথা শুনিলে তুরিতে ॥ 

যাঁটি সহন্স মুনি শুনি কহে খগরাজ । 

অষ্টাদশ পুরাণ কথা দেখি পাখমাঁঝ ॥ 

বিস্মিত হইগ! ব্যান দেখি পক্ষরাজ। 

অষ্টাদশ পুরাণ লেখ! পাখের সমাঝ ॥ 
গরুড় পুরাণের কথ! আর বৈবর্ত। 

বিষুপুরাণ কথ আর শ্রীভাগবত ॥ 
চাঁরি পুরাণ যাঁটি সখা উক্তি হয়ে । 

পূর্বরাগ নবোঢ়।র কথা কহিল নিশ্চয়ে ॥ 

স্ববল মিলন আর পুর্বকথ। শুনি । 

নানামত পুরাণ কথা রসতত্থ আনি ॥ 

শ্ীভাগবতে আছে সখাঁর গণন। 

রাধিকার নাম তত পরম কথন ॥ 

বিস্তার না ৫কল ব্যাস রাখিল। গোঁপনে। 

সঁঠিয়া সকল গ্রন্থ লেখিল যতনে । 
এ ফট্সম্থাদ কথ! [অণপুর্ব কথন। 
পিক সনে শুক পক্ষ কহেন বন ॥ 

পিক কহে শুনিলাঙ পূর্বরাগ কথা। 
সথ। উদ্জি নবোঢ়ারম রুতিগুণগাথ! ॥ 

আর কিছু কহ শুক শুনিয়ে শ্রবণে। 

সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 

অমৃত বচন কথ! শুনি একমনে ॥ 

শুক কহে শুন পিক আর এক শ্রেণি: 
যুগল মধুররস অমিয়ার কণি ॥ 

দীন চণ্তীদাপ কহে সমুদ্রের কণি॥ ১৯৯৬ 

অথ বিগ্রলস্ত 

উল্লাস 

সুই রাগ 

এক দিন বমি নাগর রসিয়। 

বসিয়। ঢাঁপার বনে। 

কহে বিনোদিনী 

চাঁহিয়! পিয়ার পানে ॥ 

আজু পে ঠোমার বেশ বনাদব 

বসিয়া চাপার বনে। | 

৩ঙবে স্ পুরব 

শুনহ নাগর কানে॥ 

তুলি বনফুল হার বন।ওপ 

তুলব স্রন্দরী রাই। 

চনানের চাদ 

পিয়ার ঘদনে চাই॥ 

হরষ বদনী 

মনরথ কাম 

ভালে পরা, .. 

পুন শশধর কিবা সে শোতল 

চাঁচর কুস্তল আটি। 

পাটুআর ডোরী ***৮ দোফেরী 
বান্ধল সে পরিপাটি ॥ 

নান! ফুলদাম বেছি অনুপাম 
এ গঞ্জ মুকুতা ছড়া 

তুসাঁরি মালি'*'**.১, 
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| ৭৫০ পত্র আরম্ভ. 

***শেষ নিশি দ্বিতীয় পরে 
দেখিল স্বপনে এই। 

দেখিতে দেখিতে ঘুম দুরে গেল 
কাতরে চলিল সেই॥ 

তেজিল শয়ন কচালি নয়ন 
টৈঠল শেজের মাঝ । 

ননদীর ভয়ে বাহির না হই 
বুঝল আপন কাজ ॥ 

সেই হতে মোর ছিয়া জর জর 
পরান হইল সারা । 

বল বল দেখি কেমন উপায় 
করিমু কেমন ধারা ॥ 

মোর মন সেই এমত হইল 
যেমন বাউল প্রায় । 

পুন কর জুড়ি কহেন বচন 
দীন চণ্তীদাঁস তায় ॥ ১৯৯৯ ॥ 

রাগ স্থই সিন্ধুড়া 

কহিম্ কাহার আগে। 
তুমি সে বেখিত তথির কারণে 

কহিল তোমার লগে॥ 

ষে দিন দেখিল কদম্বের তলে 
চাহিয়া অকাজ কইনু। 

সেই দিন হতে অগ জর জর 
না জানি কি ফলপানু ॥ 

গৃছপতি জনে বিষ সম দেখে 
লে।কের বচন র5|। 

বুক দুরু দুরু কেমন করয়ে 
এ বড়ি বিষম লেঠ| ॥ 

জাঁি..কুল শীল আর কিবা রয় 

করে কানাকানি 
তুলএ দারুণ রব॥ 

দীন চণ্ডি্দাস . ১১ 

শ্তাম বিহনে জীবন ন! রে 
এ অঙ্গ হইল ঢল 

এছন পীরিতি লেহ। 
কার গীরিতি যেজন করিল 

তাহার পুড়এ দেহ! ॥ ২০০৪ ॥ 

শ্রীনটু 
কাহারে কহিব মরম কথা । 
উগারিতে নাঁরি হিয়ার বেথা ॥ 

ষে হয় ব্ধিত তাহারে কই। 
মূরম বেদন। কহিল এই ॥ 
ঘরে পরে হলায কলঙ্ক সারা। 

তন্থু তিয়াগিব এমতি ধারা ॥ 

কেন বা চাহিল কালিয়! পাঁনে। 
হিয়! জর জর মরম স্থানে ॥ 
কে এত সহিব বিষম তাঁপ। 
জলে গিয়। দিব দারুণ ঝাপ ॥ 
ননদী বচনে কুশের কাট।। 
চণ্তীদাস কহে বিষম লেঠ| ॥ ২০০১ ॥ 

কাফি কানড়া 
কি কাজ করিনু আপন খাইয়। 

চাঁহিল শ্তামের পানে। 
এ ঘরে বসতি নহিল নহিল 

এমতি হইল কেনে ॥ 
যেমন বাউল হরিপা তরাসে 

খাইলে ব্যাধের বাণ। 
তেম্ত করিল অবলার প্রাণ 

হহাঁতে নাহিক আন॥ 
পরের পরাণ হরিতে নাগর 

পাতয়ে কতেক ফান্দ। 

কোন কুলবতী পীরিতি করিয়। 
এ চিত্তে ধৈরজ বান্ধ ॥ 

[ ৭৫০ পত্র শেষ ] 

(ক্রমশঃ) 

শ্রীমণীন্রমোহন বসু 



শব্দ-সংগ্রহ 
[ ১৩৩৩, ৪র্গ স*থ্য।য় প্রকাশিতের পর ] 

নবম বিভাগ 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

গুহ সন্বন্ধীয় শন্দ | 

ক-_-পা+ড়,। 

খ__কোনাচ। 

গ- শামরুল। 

ঘ-__রুইও । 

উ--পাড়োক, কাবারি, বাখারি। 

চ-_-শিতুলি, ছিটুলি। 
উসার।--বারান্দ। | 

মড়কৌচ1- ঘরের মাথ| । * 

ধা'ড়। 

শরদল। 
কুমুরী। 
কড়ি। 

তীর। 

সাঁতীর। 

নিম্তীর। 
তিলেট । 

হাতশোড়ে।। 

বোঠোনি। 

বোঠ্যে। 

বাতা। 

নামাড়। 

ভেড়। 

পেল । 

পাড়,ল। 

ঢলু। 

ডুম্নি। 

কব জা। 

টিলে কবজ । 

ছাঁচি। 

থাড়। 

দীর্ঘ । 

ঝুনকাঠ। 

বেনী বাতা। 

পিঠ বাতা । 

ধুল। 

কেওড়--কপাট। 

চৌকাঠ। 
খঁটি। 

কুড়সি- খুঁটির বোঠোনি (বসিবার স্থান )। 
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মাথল।-খুটির মাথ!। 

বারজালা--লানালা । 

মুরি- দেওয়ালের গায়ের ক্ষুদ্র ছিপ । 

তাক । 

কোলঙগ। | 

আল্গুনি_-আল্ন1। 

দেওয়ালের পাট--স্তর, থাক। 

আন্দারে- ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণার 

জায়গ। 

রেল-_রেলিং। 

গোরোট-ভিত্তি। 

কাঠাম_-আঁকার। 

ছড়কে--ঘরের দরজ। বন্ধ করিনাণ বাশের 

খিলবিশেষ। 

খিল। 

শাল] | 

গোইড়। 

ছাঞ্চে_-ধেখানে চালের জল গড়াইঘ়। পড়ে। 

পিছকাণড, পিছেড২-ঘরের পিছন্ ধারে। 
আনি সান্দি- ঘরের ভিতরের একেবারে 

কোণের 'আধাঁর অংশ। 

ছুয়োর__ঘরসংলগ্প ঘরের বাহিবের অ'শ। 
ল|ছ--বাড়ীর বাহিরে যইব।র সদর রাস্ত!। 
ছুয়ার--ঘরের দরজা । 

ধারি-__-উষারার গ্রান্তভাগ। 

বারান্ন--.গৃহের বাহিরের 

জায়গা! । 

হাড় শিল-_যে ঘরে ভাত খাইবার হাড়ি থাকে। 
চুলোশাল, চাল|--যেখানে ভাত বাধ! হয়। 
দহলিজ _বৈঠকথান|। 
দূরমা__ ছোট মুরগী রাঁখিবার ঘর। 
আতুরধর--যে ঘরে সন্তান প্রসব হয়। 

খোলা বিবার 

শব্ধ সংগ্রহ ১৩ 

চোর কুঠরী-_সিড়ির তলার ঘর। 

পরচালা--ঘরের দেএয়ালের বাহিরের 'মংশ 

হইতে মে একটা ছোট নূতন চাল্ 
তৈয়ারী করা হয়। 

গোয়।ল--যে ঘরে গরু রাখ হয়। 

থরোটী --ঘরের দেওয়াল লেপন করা। 

শুঁচ_-ঘর লেপিয়। পরিষ্কার করা ( শৌচ)। 

ঘোলানী--শ্'চ দিবার বিন্দে মাটি জলের সহিত 

মিশাইলে যে পদাথ তৈথার হয়। 

লাতা-ঘে একট। ছোট ছেঁড়া কাপড় থেল- 

নীতে ডূবাইয়া শু'চ, দেওয়া হয়। 
উট্ুনো--একটা ঘরের চাল প্রস্তুত করা। 

ঘর উদ্লান্__চাঁল পুনরায় ছাওয়াইবার জন্য 
চালের পুরাণ খড় কাঁড়িয়া (বার 

করিয়া ) ফেলাইয়া দেওয়। । 

বাড়োই-যে ঘর ছায়। 

নাগর ছাওয়ানী--পুরাণ ছাওয়ানীর উপর 
ছাওয়|। 

ছিটে দেওয়া ব গুজ। দেওয়া-__চাপের মাঝে 

মাঝে ছ'এক গোছা খড় গুজিয়। 

দেওয়া । 

কোঠ।--মাঁটির এক প্রকারের দোতালা ঘর। 
চিলে কোঠ1--এক প্রকারের দেতালা ঘর। 
বাদামে কোঠ--এক গ্রকীরের দোতাল৷ ঘর। 

পাখাপেড়ে কোঠা-_মাটির এক প্রকারের 

দেতাল! ঘর। 

নবম বিভাগ 

পাড়াগায়ের খাবার 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

দিবারাত্রে খাবার বিভাগ । 

নাস্তা বা মুড়ি খাওয়া-স্থ্য উঠিবার একটু 
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পরেই খাওয়। হয়। ( অভ্যাগতকে ই 

কেবল নান্ত। দেওয়া হয়)। 

কড়কড়ে। ভাত-- সকালে পুর্বদিনের রক্ষিত 

গুকৃন| ভাত (প্রায়ই ছোট লোকের! 

থায় )। 

বানিভাত- -পূর্বরাত্রে জল দিয়! ভিজাঁন ভাঁত। 

ছুই ঘণ্টা বেলা হইলে খাওয়া হয় 
( শ্রমজীবীর। ইহ! প্রায়ই খায় )। 

পানি খাবার বা জল থাবার--বেল| ১৯।১২টার 

সময় মুড়ি বা গুড় দ্বারা জল খাওয়া। 

গরম ভাত-ছুপুর বেলা হইতে ৩ট পর্যান্ত সর্ব 

প্রথম মধ্যাহৃভেজন। 

বেতের ভাত--২।১ ঘণ্ট। রাত ইইলে আবার 

যে ভাত খাওয়] হয়। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পলীএা।মে প্রচলিত বিভিগ্ন একারের 

খাবার জিনিষ। 

মুড়ি চাউল হুইতে প্রস্তত হয়। 

ভূজো, মুড়কি, উথড়ো--খই ও গুড়ন্থারা 
গ্রস্ত হয়। 

খই--ধান হইতে প্রস্তত হয়। 
ছড়ম-_ধান হইতে প্রত্তত হয়। 

ফুটকলাই--কলাই ভাজিয়া তৈয়ার হয়। 

গুড় ছোল1-গুড় ও ছোলা! মিশাইয়৷ তৈয়ার 

হয়। 

মুড়ির লাড়-__মুড়ি ও গুড় মিশাইয়া তৈয়ার 
হয়। (সুড়ির গোলাকার ডাব. 

বিশেষ )। ' 

কাকলাড়-খই ও গুড় মিশাইয়া তৈয়ার 
হয়। 

[ ১ম সংখ) 

নারিকেল খণ্ড--নারিকেলশাস ৪ চিশি 

মিশাইয়া তৈয়ার হয়। 

সিন্নি--যে কোনও মিঠাইকে বলে। 
পেটেলী--পাটালী; গুড় হইতে তৈয়ার হয়। 

পাট। (তক্তার) উপর ফেলাইস়া 

কর হয়। 

আদর্কী-_চিনি হইতে টতয়ার হয়। 

তিলুয়া-চিনি ও তিলে তৈয়ার হয়। 

কদ্ম-চিনি হইতে প্রস্ততি এক প্রকার 

মিঠাই। 

মুণ্া--চিনি ও ছান! হইতে তৈয়ার এক প্রকার 

মিঠাই । 

বু'দিয়া_চিনি, ঘি ৪ ব্যাসম হইতে তৈয়ার 

একপ্রকার মিঠাই। 

রসকরা--চিনি ও নারিকেল হইতে তৈয়ার 

এক প্রকার মিঠাই। 

রসগোলল।-চিনি ও ছানাদ্ারা গ্রস্ত এক- 

প্রকার মিঠাই। 
পানতৌয়।--মৌয়া ; থোয়ীক্ষীর ), ঘি ও চিনি 

দ্বার! প্রস্তত মিঠাই। 

মতিচুর ও মিহিদানা__ধি, চিনি ও ব্যাসমন্থারা 
প্রস্তুত মিঠাই। 

জিলাগী--ঘি বা তৈল, চিনি বাগুড় এবং 

কড়াইর ডাল-বট। দ্বারা প্রস্থত 

মিঠাই । 

কাচাগোল্লা-চিনি ও ছানা হইতে প্রস্তত 

মিঠাই 
লবাদ--খান্ুরের রস হইতে তৈয়ারী হয়। 

পুয়ে, বড়া--তালের মাড়ি ও চাউলের আট। 

(চেলেটা) ও সরিষার তৈলে ভাজিয়া 

প্রস্তত | 

পাঁকান্ মালপোয়--চাউলের আটা, গুড় ও. 
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ঘি বা সরিষার তেলে ভাজিয়। 

প্রস্তত। 

আন্দরসা-_চাঁউলের আটা, গুড় ও তৈলে 

ভাজিয়। তৈয়ারী। 

তালের সিম_-চাউলের আটা ও তালের 

মাড়ী হইতে তৈয়ার হয়। আকার 

সিমের মত। 

তালের হাতচাপড়ি--তালের মুড়ি ও আটা 
দ্বারা হাতে চাপড়াইয়। তয়ার হয়। 

গুড়পিঠে-_গুড় ও আটা মিশাইন় গ্রস্থত। 

তেলপিঠে__তালের মাড়ি, তেল ও আটা 

দির! প্রস্তত। 

সরশচকুলি--গমের ময়দা হইতে তৈয়ার হয়। 

চিতাঁও বা আ1শকে চাউলের আট। 

হইতে প্রস্ত ত পুরু গোলাকার পিঠে। 

উপ্টোপিঠে_চাউলের আট। হতে তৈয়ার 

হয়। উল্টাইয়৷ তৈয়ার করা হয়। 

ছটেপিঠে-_ গমের ময়দা হইতে ছিটাইয়া ছিটা- 

ইয়। তৈয়ার হয়। 

প1তমোড়া--তালের মাড়ি ও আটায় মিশ।ইয়। 

পাতার দ্বার মুড়িয়া তৈয়ার হয় । 

গু'ঞজ।--চাউলের আট হইতে তৈয়ার হয়। 

( গুজিয়। গুজিয়৷ সাই দেওয়। 

হয়)। 

তিলপাই--তিল গুড়। করিয়া উহার সহিত 

গুড় মিশাইলে তৈয়ার হয় । 

বেগুনসাই-_বেগুন পুড়াইয়া উহার সহিত ডিম 

মিশাইলে তৈয়ার হুয়। 

ফুলুরি--কলাইয়ের গুঁড়া! ও জলে মিশাইপা 

তেলে ভাজিলে তৈয়ার হয়। 

ভাড়চুর--আখের রসকে জাল দিয়া শক্ত 

করিমা তৈয়ার হয়। 

শব-সংএহ ১৫ 

ক্ষীর__টউল, গুড় ও জল মিশাইম়ী জা।ল দিলে 

তৈয়ার হয়। 

ঝাল--চাউলের আটার খমীর করিয়া গুড় 

ও জল মিশাইয়া জাল দিয় উহা 

ডাঁবডাব করিয়৷ দিলে তৈয়ার হয়। 

জাঁও- _চাঁল, লবণ ও জল মিশাইয়া তৈয়ার 

হয়। 

আখিয়া--আটার থখমার করিয়া গুড় ও জপ 

মিশাইয়া জল দিয়া, এ খমীর মুঠ 

মুঠা করিয়া গোলাকার করিয়া 

গুড়ে দিলে তয়ার হয়। 

ফিন্নি--মাট| ও চিনি, কি গুড় জলে মিশাইয়া 

জ।ল দিলে ঠয়ার ছয়। 

হালুয়_ফিল্ল্ির মত তৈয়ারী হয়। 

পরোটা--গমের ময়দ1, ঘি ও চিনি ছারা তৈয়ার 

হয়। 

গড়গড়ে-_মাটার খমিরের গোলাকৃতি। 

জুল রুটি তৈয়ারের জন্ত গড়গড় চেপ্ট। 

করিয়া গোল ক।র খাস্ত। 

ছাতু__গম তাজিয়া পিষয়। তৈয়ার হয়। 

ধুঁক-_চাউলের আট। হইতে তৈয়ারী ইয়। 
ফুলবড়ি-_-মস্থরি কলাই হইতে তৈয়ারী হয়। 

বড়ি-মাষকলাই হইতে তৈয়ারী হয়। 
পালো-_আটা হইতে তৈয়ারী হয়। 

ক্ষর্সে-_ছধ হইতে তৈয়ারী হয়। 

ঝ।লবড়া । 

পাপড় । 

বেগি। 

দালপুরী | 

আলুর হুম। 

মাউত গুড়-'জলের মত গুড় । 

বালিগুড়--বালির মত কর্করে শুকৃনা গুড় । 
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আমানী-_বাঁপী ভাত খাইয়। ফেলিয়াষে জল 

অবশিষ্ট থকে, তাহাকে বলে 

(কাজি )। 

সুরুয়া__ঝোল। 

কোলিয়-থোঁড়ো, কি কুমড়ার সহিত ছোল! 

কলাই মিশাইয়! রাঁধিলে হয়। 

পোঁলাও-_পলায়, পল ( মাংস) মিশিিত ভাত। 

থোফঞ্ধাভাত- সাধারণ ভাত । 

কুরমা--মাংসে প্রস্ত5। 

কাবাব--মাংসে গ্রস্ত ত। 

কোপ্তা--মাংসে প্রস্তত ৷ 

গোম্নাত ভূনা-_মাংস ভাজা ( ভূনা-_ভাঁজ।) | 

ঝালুন--৩রকারী। 

আগা--ডিম্ ( অগ্ঁ-শব্দ )। 

আগা বিরুন ( বের্হান )--ডিমভাজ| | 

বার়জ! (ডিম) বা আও বেরেম্ত।-ডিম 

ভাঁজিবার অন্ত 'গ্রণাঁলী | 

( বেগুনের) খোগনী--বেগুন পুড়াইয়া আগার 

সহিত ভাঁজিলে তৈয়ার হয়। 
আলু, মাছ বা কলাই শানা--ভর্তা করা । 

শাক চড়চড়ি-_শাঁক ও জাল-মাছে রাধা । 

থাট| শানা-ত্েতুল খাটা লবণের সহিত 

জলের সঙ্গে মিশাইয়৷ খাওয়া যাঁয়। 

আলুর দুম__মালু গোট! রাখিয়া রাধিবার 

প্রণালী। 

কলাই সিজেন-_সিদ্ধ করা । 

দালের তুস--দাল্ ন! খাইয়া উহার উপরের 
দালহীন অংশ খাওয়া । 

[ ১ম সখ্য 

একাদশ বিভাগ 
পল্লীজীবনের উত্পব ও সামাজিক ধন্ম 

সম্বন্ধীয় ব্যাপার । 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

বিবাহ 

বিয়ে, শাপী- সাধারণ বিবাহকে বলে। 

লিকে, নিকা-স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রীলোক 

পুনরায় বিবাহ করিলে সেই 

বিবাঁহকে নিক। বলে। 

আকোদ্ আগোদ- স্ত্রীলোকের স্বামী মরিয়। 

গেলে পুনরায় যে বিবাহ হয়। 

স্ব'মীর বিভিন্ন নাম £__ 

পুরুষ__স্বামী, সাধারণ স্ত্রীলোকে নিজের 

স্বামীকে বলে। 

তাঁতার--একজন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের 

স্বামীকে সাধারণ ঠাট্টা, কি খারাপ 

ভাবে ঝলে। 

দামান-_ন্ত্রীলোকে অপরের স্বামীকে বলে। 

দুলা-_নববিবাহিত স্বামী । 

বর__বিবাহ করিতে উগ্ভত স্বামী । 

নওশাহ-_ নী এ। 

জীর বিভিন্ন নাম £ 

বিবি-ন্ত্রী। 
জ!নানা--সাধারণ স্ত্রীলোক । 

মাঁগ-_সাধারণ লোকে খারাপ ভাবে অপরের 

সত্রীকে বলে। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

বিবাহ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন শব্দ । 

ঢোল ফুল--ঢাকঢোলের ঝজাইয়৷ বিবাহ হওয়া। 
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শারাই-_মুসলমানের শরিয়ত অনুসারে বিবাহ 
হওয়া | 

স্থমুদ্ পাতান-_-বিবাহের সম্বন্ধ করা । 

ঘটোক্-ষে সম্বন্ধ বা বিবাহের কথ। চাঁলায়। 

ঘটকতালি--সমুদ পাতান। 

ল স্থমুদে--বিবাহের সন্বন্ধের জঙন্ক বরপক্ষের 

লোকের কন্টাপক্ষের বাড়ীতে যাওয়া । 

ঘর বর দেখা-__-কন্তাপক্ষের লোকের বরের 

বাড়ীতে যাইয়া বর ও ধরের বাড়ী 

দেখ|। 

দিন ফেলান-_-দিন নির্ধীরিত কর! । 

লগুন__বিবাহের ছুই দিন আগে বরপক্ষের 

লোক কন্তাপক্ষের বাড়ীতে কাপড় 

গহনা ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকে। 

ইহাঁকে লগ্ন বলে। 

থুব্ড়ো তাত-_বিবাহের আগের দিন কন্টাপক্ষ 

৪ বরপক্ষের বাড়ীতে বর ও 
কন্তাকে নিজের নিজের বাড়ীতে 

আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে বে ভাত খাওয়ান 

ভয়। 

রাত রস্থম- দেশে প্রচলিত সমস্ত প্রথ! পালন। 

মরাস্বন-যে সঙ্গীতব্যবসায়ী স্ত্রীলোকেরা 

বাড়ীর ভিতর বিবাহের সময় গান 

করে। 

নহবৎ বাজান-__উ চু জায়গার উপর বাজনা 
বাজান। 

হোল্দে খ্যাড়২- বিবাহের আগে দিন পিতা মহ, 

মাতামহু ও ভঙ্গিনীপতিকে ভুলিতে 

চ্রাইয় ঢোল বাজাইয়৷ সমস্ত গ্রাম 

ঘুরান হয় ও হলুদ ও রং ছিটান হয়। 
গাওকুশী- বিবাহের আগের দিন বর ও কন্তা- 

পক্ষের বাড়ীতে ঘে ভোজ হয়। 
৩ 

শব-স গ্রহ ১৭ 

উঠে আস1-কঃনের বরের বাড়ী যাইয়। 

বিবাহ করা। 

চোড়ে যাওয়া--বরের ক'নের বাড়ী যাইয়া 

বিবাহ করা । 

শিয়ারা--যাহা! দ্বারা বরের মাথা! সাজান যায় ও 

তাহাতে ২।১টা ফুল থাকে । 

চৌদোল--যে সুসজ্জিত আসনের উপর চড়িয়! 

নওসাহছ (বর) ঢোল, ফুল, ঝাড়, 

মশাল, হাওয়াই, চোর্খি, বুম, কছুম, 

পটোক1, ফনাশ প্রভৃতি জাতস- 

বাজীর সহিত সমস্ত গ্রাম ঘুরে। 

গাগোস_ সমস্ত গ্রাম বরকে ঢোল বাজাইয়! 

ঘুরাইয়া লইন্ন! বেড়ান । 

| 
ডুলি, মাফা, পান্ধী__যানবিশেষ। 
বিবি__-বরের যে সব স্ত্রীজাতীয় আত্মীয় ডলি 

ও পাক্কীতে চড়িয়া বরের সঙ্গে 

কনের বাড়ী যায়। 

কাহার, বেহারা-_পাবীবাহী ব্ক্তি। 

ব্যাগার--বিনা পারিশ্রমিকে জিনিষপত্র 

বহনকারী ব্যক্তি। 

সিদে-বরের বা কন্তার পক্ষের লোকেরা 

বেহারাদিগের খোরাকম্থরূপ যাহ! 

দেয়। 

মদের ইলিম্-_পান্বীবাহীদিগকে মদ খাইবার 
জন্ত যে পয়স1 দেওয়! হয়। 

সাত পাঁক্--বরের কনের বাড়ী যাইয়াই 
প্রথমে সাত পাক ঘুরা। 

আলুম তালা--থুরিবার পর ক'নের বাড়ীর 

আঙ্গিনার মাবখানে চাঝ্িদিকে বড় 

বড় কুঞ্চি (সরু বংশদও) পুতিয়া 
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যে আসন ও বিছানা পাতা হয় 

(স্থাপন করা হয়)। বর সেখানে 

কিছুক্ষণ বসিয়া মনববৎ খায়। 

তখ্ত (সিংহাসন )--তৎপরে বর--নওশাহ 

(নবশাহ-বাদশাহ)-দহলিজে ( বৈঠক- 

থানায়) যেখানে আসন পাত থাকে, 

সেখানে বরযাত্রীর মাঝে বসে। 

তখতের কাপড়স্-যে কাপড় দ্বারা নওশার 

আনন আবৃত থাকে । 

অজ্ভু করা--বর ও বরাতদিগের হাত পা মুখ 

ধৌত করা । 

সরবত শর্বোৎ-চিনি ও গোলাপ-মিত্িত 

সুমিষ্ট জল। 

বিরিদান- পান রাখিবার আধার। 

পানের খিণি-_-মসলা সহ এক একটা তৈরী 

পান। 

কা খাওয়। 

৫ মাক খাওয়া 

ভঁকা সন্বন্ধীর বিভিন্ন কথা-_ 

1 ধূমপানবিশেষ। 

গর্গরা-_হু'কার নামবিশেষ। পিতলের 

তৈয়ার] | 

ফোরসি-_ এ ্। 
সটকা-_ এঁ এ 

ন|রিকেলের ভুাঁকা নারিকেলের খোলার 

তৈয়ারী। 

নৈয়চে-হু'কার যে অংখের উপর কন্ধি থাকে, 

সেই লহ! কাষ্টময্ অংশ। 

চিনুম_-কক্কি। 

তাওয়া_-চিত্রে কন্ধি। 

গুলস্এযে তামাক খাঁওম। হইয়াছে, তাহার 

পোড়া অংশ । 

টিকে, গুল-_ইহ পুড়।ইয়৷ তামাক খাওয়া হয় । 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [ ১ম সংখ্য। 

কাই--চিলুমের ভিতর তামাকের যে অংশ 

লাঁগিয়৷ থাকে। 

নটি, লুটি-_খড়কে চিলুমের মাথার মত গোল 

করিয়া পুড়াইয়া তামাক খাওয়া হয়, 

এ খড়কে নুটি বলে। এইরূপে 

বিভিন্নরূপে তামাক খাওয়া হয়। 

নাস্তা--তৎপরে সন্দেশ, রুটি, ফিন্নি যাহ! 

মেহমাঁনদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। 

খানা-_তৎপরে “ভোজ” খাওয়া । 

দেন্মোহর--কয়েক শত বা হাজার টাকা বর 

কর্তৃক বিবাহের সময় ক'নের নিকট 

খণ হ্বীকাঁর করা । 

আগোদবন্ত-বিবাহ-বন্ধন স্থাপন 

বিবাহ। ৃ্ 

আগে।দ্বোস্ত পড়ান-_বিবাহ পড়ান। 

গওয়া-_বিবাহ হইল, তাহার সাক্ষী (ক'নে 

বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে ) 

এই কথা যিনি প্রকাশ করেন। 

উকীল-__বিবাহ পড়াইবার সময় ষে বাক্ত, 

কগনে রাজী হইয়াছে বলিয়া কনে- 

পক্ষ সমর্থন করেন । 

মোল্ল। বা কাজী--বিনি বিবাহ পড়ান । 

খোত.বা--বিবাহ পড়ানের পরেই কে 

শরীফের কিয়দংশ পড়া । 

মোনাঁজাত-__সকলে বর ক'নের উপর আশীর্ধ্।দ 

জন্য প্রার্থনা! করে। 

কাঁজায়ী-_বরপক্ষের নিকট হইতে কনের 

গ্রামের লোকের মন্জিদ ব৷ ঞ্ুলের 

জন্ঠ যাহ কিছু আদায় করে। 

জুলুয়া-্ত্ী ও ম্বামীর পরস্পর মুখ দেখান । 

বীসোর ঘর-_ঘে ঘরে স্ত্রী-পুরুষে প্রথম রাত্রি 
যাপন করে। 

করা, 

রান 
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হাছরি-_-সন্দেশ ও রুটি, যাহা কন্তাপক্ষের 

লোকে বরপক্ষকে বিবাহের পর দেয়। 

নীছার-_বরাতেরা বিবাহ হইয়া গেলে বরের 

পিতাকে আনন্দ প্রকাশের জন্য যে 

টাক! কড়ি দেয়। 

বো-হাঁজরি, বৌভাত--বৌ (বধূ) প্রথমে 

শ্শুরালয়ে যাইলে সেখানে তিন 

দিনের দিনে ষে উৎসব হয়। 

নথ দেখ|নি--নৃতন বধূর সুখ দেখিয়া থে টাকা 

দেয়! তয়। 

আটম্্গলা_-বৌ প্রথমে শ্বশুরালয়ে তিন দিন 
থাঁকিবার পর নিজের বাপের বাড়া 

তখন জামাত!9 এ ম্ঙ্গে 

তাহাকে 

যায়। 

যাইয়া আট দিন থাকে । 

আট-নঙ্গলা বলে। 

দুলা, দামানমিয়া-_আটমঙ্গলাঘ় যাঁইলে তখন 

সকলে জামাইকে এ নামে ডাকে। 

বাদগোন্তী--জামাতা তার বাড়ী আগিয়! 
পুনরায় শ্বশুরালয়ে যায় '9 কিছুদিন 

থাকে। 

সালামী--বর বাদগোস্তীর শেষ দিন কনের 

আত্মীয় স্বনাকে সালাম করিয়া 

মিঠাই ওকিছু অর্থদিয়াযায়। এ 

অর্থের দ্বিগুণ আবার কনে বখন 

বাপের বাড়ী হইতে দান যৌতুক 

লইয়] শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন দিতে 

হয়। 

লবোশ তে, ন-বোশ তে কন্তার বাপের বাড়ী 

হইতে দান যৌহুক লইয়া শ্বশুর- 
বাড়ী যায়| । 

বিবাহ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা,___ 

দোজবেরে-_যে পুরুষের ১ম স্ত্রী মারা গিম্নাছে 

শব -সংএাহ ১৯ 

9 ফের ২য় পত্বী গ্রহণ করিয়াছে। 

তেজবেরে, তা।জবেরে-যে দ্বিতীয় স্ত্রী মবিলে 

ওয় স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে 

লোতুনি, নোতুনি--নুতন বৌ, যার এখনও 

ছেলে হয় নাই। 

কাঠবাপ২যে স্ত্রীলোক ১ম স্বামী মরিবার 

পর ২য় স্বামী গ্রহণ করে, তাহার 

পুন্বস্ব'মীর ছেলেগুলি নথ স্বামীকে 

কাঠবাপ বলিবে। 

রড় বেছম--বিধবা স্ত্রীলোক । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সম্তানের জন্মসম্বন্ধীয় | 

সধ ভাত-যুবতী স্বীলেককে তাহার সব্ধা- 

প্রথম সম্তান প্রসব করিবার ২।৩ 

স|স পুর্বে তাহার আমীগণ ধুম্ 

ধামের সহিত ভোন্স করিয়। থে ভাত 

থাওয়ায়। 

পোৌয়াতি--যে স্ত্রীলোক গরভিনী। 

আতুর ঘর--যে ঘরে সন্তান প্রসব করে। 

কামান-_সন্ত।ন প্রসব হইলে প্রস্ততি ও 

সম্তানকে কাম।ইয়া দেওয়]। 

আজান দেওয়া_ ছেলের কাণে খোদাতালার 

প্রশংসাচুচক বাণী শুনান। 

আতুর বেরেন--প্রস্থতি ঘখন বাহির হইয়া 

সংসারের সমন্ত কান্তকাম করিবার 

ক্ষমৃত1 পাঁয়। কেন না, এতদিন সে 

অপবিত্র ছিল। 

ভুজোন--ছেগের মুখে ভত দেওয়। উৎসব। 

আ'কিক।-_ইস্লীম ধন্দের শান্তর অনুযায়ী ছেলের 

নামকরণ,উৎসব। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

(ক) শাস্ত্র অনুযায়ী নাঁম থাক! সত্বেগ 

প্রাকৃতিক সম্বন্ধ রাখিয়! ছেলে পিলের 

ডাকনাম রাখ! হয়, ষথ1 £--- 

কটা---মঘে ছেলের রং শাদ। হয়। 

কটী-_-যে মেয়ে-ছেলের রং শাদ| হয়। 

ফেলে_ যে ছেলের রং কাল হয়। 

ভুদা, ভুঁছু-যে ছেলে ছোট বেলায় ভোদা 

বা! মোট। থাকে । 

ফড়িং-_যে ছেলে ছোট বেলায় খুব সরু দুর্ববল- 

কাঁয় হয়। 

গুদা-_-ছোট ছেলের সাধারণ নাম। 

গুদী-_ছোট মেয়েছেলের লাধারণ নাম। 
আকালে, আকাই-_যে ছেলের ছুর্ভিক্ষের 

( আকালের ) বৎসর জন্ম হয়। 

আকালী-_যে মেয়েছেলের ছুর্ভিক্ষের বৎসর 

জন্ম। 

গাজ,লু- যার ভয়ঙ্কর বর্ষার দিনে (গাজোলে) 

জন্ম। 

বানু- যার বস্তার সময় জন্ম হয়। 

খুদী--যে মেয়েছেলেকে যমের নিকটে খুদ্ 
দ্বারা কিনা হয়। 

খুছ__ যে ছেলেকে যমের নিকটে খুদ দ্বারা 

কিনা হয়। ( খুদ্--চাউলকপা )। 

এককড়ি-_-ষে ছেলেফে একটি কড়ি দ্বার! 

যমের নিকট কিন! হয় । ফতটি কড়ি 

দ্বারা যমের নিকট হইতে ছেলেকে 

কেন! হয়, কড়ির সেই সংখ্যান্থসাঁরে 

ছেলের নাম। যথা, 
ছুকড়ি, তিনকড়ি, পীচু বা পাঁচ- 
কড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি। 

[ ১ম সংখা। 

(খ) ছোট বড় হিসাবে সাত-ভাইয়ের নামকরণ । 

বড়--প্রথম ভাই । 

মাইতোর বা মেজো-_-দ্বিতীয় ভাঁই। 

ল, ন--তৃতীক়্ ভাই । 
সেজে, শায়লে- চতুর্থ ভাই। 

ফুল- পঞ্চম ভাই। 
খুদে-_ষষ্ঠ ভাই । 

ছোট---সপ্তম ভাঁই। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

মুসলমানী নাম । 

খত্ন। বা মুসলমানি-_লিঙ্গাগ্র ছেদন উৎসব । 

হাজাম--যে লিলগাগ্র ছেদন করে। (ছোট 

কেলায় পুজের লিঙ্গাগ্র ছেদন 

প্রত্যেক মুসলমান পিতার অবশ্ঠ 

করণীয় কর্তব্য )। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

কানফুড়। ( ফোড়া ) উৎসব । 

কাঁনফুড়া-_-একটী পিতল, কি সোনার বালী 

ছোট মেয়েছেলের কানে ফুড়িয়া 

দেওয়া হয়, 

গড়গড়ে--কানফুড়া হইলে সমাগত পাড়ার 

ছেলেগুলিকে আটার খমীরের যে 

এক রকম গোল পদার্থ ঠয়ার 

করিয়া সিমি বা সন্দেশ সহ দেওয়া 

হয়,। 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

পলীগ্রামে প্রচলিত উৎসব । 

( নিম্নলিখিত উত্সবের সহিত মুসলমান শাস্ত্রের 

কোনও সম্বন্ধ নাই ) 

লবান, নবান--নবান্ন, ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে 

নূতন ধান্তের নবান্ন। 

সঁকৃরাত_-পৌষ সংক্রান্তির উৎসব, পৌষ 
মাসের শেষে হয়। 

পোঁয়শুলি বা কাজি সাহেবের খাঁনা--১ল! মাঘ 

মাঠের সমন্ত ধান তোলা হইলে ও 

বাড়ী 'আসিলে গ্রামের লোকে এক 

জায়গায় মাঠে ভোজ খায়। 

ীর--এক জায়গায় সকলে মিলিয়! মস্জিদের 

সামনে শ্গীর পাঁক করিয়া উৎসব 

করার নাম। ইহা মুসলমানের! বৃষ্টি 

হইতে দেরী হইলে প্রায়ই করে। 

সাধারণতঃ মুনলমাঁনের রোজা (উপ- 

বাস ব্রত) শেষ হইলে তাহার পর- 

দ্রিন ঘে উৎসব হয়, তাঁহাকে ক্ষীর 

বলে। 

খোদায়ী খানা-_ভাল ফসল হইলে যে কোনও 
ব্যক্তি যে খানা করিয়া গ্রামের 

লোঁকদ্িগকে খাওয়ায়, সেই থানাকে 

খোদায়ী খানা বলে। 

ব্যারা-_ভাপ্র মাসের শেষ বৃহস্পতি বারে হই 

থাকে । জলে যাহাতে ছেলে না 

ডুবে, সেই উদ্দেস্তে ইহ! কর! হয়। 

মুসলমানেরা ইহাকে “খেয়াজ 
খিজির”ও বলে। 

সোদ্গুর পীর--কোনও সংগুরু (পীরের) 

উদ্দেশে (যে পীর জীবিত নাই) 

শর্ধা-সংতাহ ২১ 

উৎসব করার নাঁম। 

মাদার--একট! ভন্ব। বংশদণ্ডে নান। রংয়ের 

কাপড় জড়াইয়া নাচান হয়, ইহাকে 
মাদার নাচা বলে। 

আমুতি--একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অনেক লোক 

জমা হইয়া, একজন পাঁলোয়ান আর 

একজনের সহিত কুস্তি করে, এই 

দৃশ্তকে আমুতি বলে। 

পীর পৌরি--পরব উত্সব । 

সপ্তম পরিচ্ছেদ - 

পাঁড়াগায়ের আমোদ-প্রমোদ, সঙ্গীত 

9 গান সম্বন্ধীয় শব্দ। 

লোট্-ও--'এক প্রকারের গ্রচলিত গান। 
বেইলো, বেহুলা-_ এ এঁ। 

ষাত্রা-_ এ ্র। 

কবি-_ এ এঁ। 
ইহার ছুই ভাগ__-কবি ও থেউর। 

জুংনামা__মুসলমানের গীত। অধুনা লুপ্ত । 

কীর্তন__হিন্দুদিগের ভিতর প্রচলিত দেবতার 

গুণগান। 

সন্ভাপীবের গান--যে গানে পীরের (সাধু 

পুরুষের ) মহিমা ব্ণন হয় (প্রায় 

লুণ্ড )। 

মিরাসুন- বিবাহের সময় সঙ্গীতব্যবসাসী 
শ্্ীলোকেরা যে গান করে। 

ঝুমুর্রী__যে দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের! অশ্লীল গান 
করে ও নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত ব্যক্তি- 

দিগকে শুনায় ( প্রচলিত )। 

বাই থ্যাম্টাঁ_যে ছৃষ্টা স্ত্রীলৌোকেরা গান করে 

( প্রচলিত )। 
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পাল্লা--থহ৮ বিভিন্ন গানের দলের প্রতি- 

যোগিতায় গান কর|। 

রংক্ষং করা-_-গানের মধ্যে ছ্াথসুচক রহস্য- 

কর গান কর।। 

সং করা-__গানের মাঝে মাঝে তানাঁসা করা । 

ছড়। কাটাকাটি, বোল্ কাঁটাকাঁটি--গানের 

আসরে তৎক্ষণাৎ প্রস্তত করিয়া 

গান করা । 

ছয়ার ধরা--অনেকে এক সঙ্গে গান করা। 

দ্বাদশ বিভাগ 

পল্লীগমে প্রচলিত বায়াম 'ও থেল|। 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

(ক) ব|লকদ্দিগের শারীরিক ব্যায়াম সকল। 

হাড়ুডুড়। নুন্দাড়ী। খইদই। 

দয়াথয়া। রবোরবি। ডবাডবি। 

সোনা পৌতাপুতি। সাকো 

ড্যাঙগাডেঙ্গি। গুটি দিয়াদিয়ি। সিন্দুর 

টুপাটুপি। 

টিক লিয়ালিয়ি-জলে সাতরাইয়া থখেলিতে 

হয় । 

ঝালফুল্ি- গাছে ঝুলিয়। মাটিতে পড়া । 

আনিমুনি - ঘুরিয়! ঘুরিয়া খেলা কর! । 

তাত বুনাবুনি- এ এ । 

ঘোঁড়! ঘু'ড়ি। 

(খ) লক্ষ্যতেদ সন্বন্ধীয়--ডাংগুল। টিয়ে 
খেলা । তীর কাম্টা। ছোল্লড়ি। 

(গ) বাঁলকদিগের মাঁনপিক ব্যায়াম । 

বাঘ বক্রী। এক বাঘ। মোগল 

চাল্। বার পেতে । তিন পেতে । 

[ ১ম সংখ্য। 

গোপ। গোপি। নপেতে। নাকি 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

বালিকাদিগের ব্যায়াম 

(ক) ছোট বালিকাদিগের শারীরিক ব্যায়াম। 

ইচিং বিচিং। 

এই খেল! খেলিতে বালিকারা 

নিয়লিখিত গান করে £-- 

ইচিং বিচং জামাই চিচি, 
ফুল ফুটেছে থক। থকা তাতে 

বড় কড়ি। 

আড়াই মাসে ডিম পেড়েছে, লটে গাছের 

বুড়ি। 

লটে রে হট মট শাউনেরি শীষ 

হেন! ঠাকুর বর দিয়েছে, 

খারে।ই মারোই বিষ। 

পঞ্চার মা ধান কুটে! পথ খায় খুদ্ 

বাশতলাতে ঘুঘু ডাকে পঞ্চারে পুত। 

বল্লো ফাজেলা পুরুত। 

আগাড়ুম্ বাগাড়ম-_- 

এই থেল খেলিতে নিম্নলিখিত 

গান গাওয়। হয়। 

আগাড়ূম বাগাডুম ঘোড়াডুম সাজ, 

ডান মোন্তোর থোগোর বাজে। 

বাজ. তে বাঁজ তে গগন পুব, 

গগনে আছে অপণ্ডি বগ্ডিটায়। টশকুন 
বডডির বায়ুন 

হেঁচকে পাথ রাই রঙ্খ রাজ! তুই 
তাইতে বল্লে গীতের 'মতুঃই। 

আলুন বালুন-_ইহা খেলিতে নিয়লিখিত গান 
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গা?য়া হয়” 

আলুন বালুন চালুনখাঁ নি, 

মেইদি গাছের গুড়ি; 

সাত টাকা দিয়ে বিয়ে কর্লাম 

থাঁদি লাকি ছুঁড়ি। 

খীদ। হোক বৌচ1 হোক তাও আমি পরি, 

সানোক সান্ুক ভাত খায় এ জলুনে মরি, 

বোল্ 'ফাজেলা? কি করি। 

আতালি পাতালি। 

নিম্বলিখিত গাঁন গাঁওয়া হয়, 

আতালি ব্রেপাতাঁলি 

শ[ম গেল শাতালি। 

শীমেদেরই বো-ছটি পথে বসে কাদে, 

কেঁদ না ম! কেদ না গুড় ছোলা দিব, 

গুড় ছো'ল। খাঁ না মা বাপদের বাড়ী যাব, 

বাপ দিলে হল্দি 

ম| দিলে ঝারি; 

চট করে মা বিদায় কর 

রথ চলেছে ভারী । 

ই রথে যাব না ম। উল্টে। রথে যাব, 

দুই সতীনে কাটাল কিনে, 

মিলে মিশে খাব 

গাব গুবাগুব গাব; 

ফাঁজেল! এইতো আমি খাব। 

আলফুল। 

( খ) বালিকার্দিগের মানসিক ব্যায়াম । 

চাঁক্ চাকুলা_-ইহাঁর নিয়লিখিত গান। 

চাকরে চাকুলা, 

বেঁশের পাতা পাকুলা, 

ধান ভান্তে শিকুলা। 

চরক তুলে মার্তে বাং 

শব্দ-সংগ্রহ ২৩ 

পুরুরে পাঁচ খান, 

ক্যালা কালা গাছথান। 

মাগুর মাগুর মাছথান, 

'ফাজু” চায় সবথান। 

“ভাঁবু” হেসে আটথান। 

দাঁন দিয়।দিয়ি | 

ধাপাঘটিং। 

(গ) খেলাতে কিগ্তারগার্টেন প্রণালী 2 

খেলাপাতি--ভবিষাতে কিরূপে গৃহস্থালী এ 

টাদ ) 
চিক্ 
হাড়ি 

ঘরকন্ন[! করিতে হইবে, তাহ খেলা- 

পাতি নানক খেলার মধ্যে ছোট 

বেলায় অতি সামান্ত জায়গার মধ্যে 

গৃহস্থালীর আস্বাৰ ও খাবার 

জিনিষের মত নানা প্রকারের জিনিষ 

লইয়া থেলা করিয়া ঝালিকারা বেশ 

বুঝিতে পারে । এই সব দেখিয়া বোধ 

হয় যে, আমাদের ছোট ছোট বালক 

বালিকাদিগের মধো অজ্জাতসাবে 

প্রাকৃতিক নিয়মে কিগ্ার গার্টেনের 

মত কার্য ভইদা যাঁর । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

খেলায় হার্জিত। 

এক দল ব একজন আর এক'ল 

বা জনকে হারাইয়। দিপে পরাক্জিত 

পক্ষকে অপর পক্ষ চাদ, চিক, হ।ড়ি 

লাগায় । 
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ব্রয়োদশ বিভাগ 

বিভিন্ন প্রকারের শব্দসমূহ। 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

বিভিন্ন প্রকারের জন্তকে ডাকিবার 

বিভিন্ন শব্দ । 

হাম্বা আয়--হ]| হই-_-গোরুকে ডাকিতে লোকে 
বলে। 

আতু 'আয়--কুকুরকে ডাকিতে লোকে বলে। 

আর্র। আয়-_. ছাগলকে ডাকিতে লোঁকে বলে । 

আফুর্র।--ছাগলকে এ | 

কড়ে কড়ে আয়__হাস এ ৷ 

তোই তোই-_হাস ঞঁ ৷ 

আতিতি আয়-_মুরগিকে এ এঁ। 

পুষ পুষবিড়ালকে এ এঁ। 

হ-হ, র€র--গরুকে থামাইতে ব্যবহৃত হয়. 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

কোন জন্তকে তাড়াইতে ব্যবহৃত হুয়। 

সুশ__মুরগিকে তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়। 

ছেই-_কুকুর তাঁড়াইতে ব্যবহ্ৃত হয়। 

[ ১ম সংখ্যা 

লিই-_-ছাগল তাঁড়াইতে ব্যবহৃত হয়। 

বিল্- বিড়াল তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়। 
হাটু-_ই।স তাঁড়াইতে ব্যবহৃত হয়। 
দিগ. দিগায়--গরু তাড়া ইতে ব্যবহৃত হয়। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

উপম! সহিত রংয়ের বিভিন্ন নাম। 

কাঁলোভোম্রা, কালো কিশকিশে, কালো! 

ইছুটি, কালো ধানযুনো--অতিরিক্ত 
কালো । 

লাল বীম, লালভবোক্, লাল স্ুরাথ, লাল 

টুক্টুকে-_খুব লাল। 

সাদ! বগবণে, সাদা ধপধপে, সাদা ফটুফটে, 

ধলো। বুরাক্, ধগো ছুধ--খুব সাদা । 

কাচা হর্হরে-_খুব সবুজ |. 

তর্তরে কাঁজোল জল-_-উদ্জ্বল কঙ্জলবণ- 

বিশি্ জল। 

পুড়িয়ে ঝাইকললা_ পুড়া ইয়া কালো ছাই কর1। 

আধার ঘুরঘুটে।__খুব অন্ধকার । 

্ সমাপ্ত 

মোল্লা জ্বীরবীউদ্দীন আহমদ্ 



কবীন্দ্র রমাপতি * 
কবীন্দ রমাপতি চন্দ্রকোণার বিখাঁত বন্দ্যোপাঁধ্যায়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

তাহার পিতার নাম দেওয়ান গঙ্গাবিঞুণ বন্দ্োপাধ্যার এবং পিতামহের নাম রামসুন্দর 

বন্দ্যোপাধ্যায় । গঙ্গাবিষুণ কীথির নিমকমহালের দেওয়ান ছিলেন। গঙ্গাবিষুর জ্োষ্ঠ 

জাঁতার নাম দেওয়ান রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি নিমকমহালের দেওয়ান ছিলেন। রামসুন্দর 

বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাধাব্রণ অবস্থ।সম্পন্ন সদাচারী গৃহস্থ ছিলেন। চন্দ্রকোণার বন্দ্যোপাধ্য।য়- 

বংশ আচাঁরে ব্যবহারে ও সামাজিকতায় তত্কাঁলের আদর্শ ছিল। 

গঙ্গাবিষ্ বেশী দিন দেওয়ানী-কাধ্য করিতে পারেন নাই । দারুণ সঙ্গীত-পিপ।সাই তাহার 

কান হইল । তিনি সরকারী কার্যে ইস্তফ। দিয়!, উচ্চতর সঙ্গীত শিক্ষা মানসে ভারতের নান। স্থানে 

পরিভ্রমণ করিতে ল।গিলেন এবং তদীয় জোষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ দেওয়ানী পদে বাঠাল হইলেন । 

ব্ামকৃষ্ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি দক্ষতার সহিত বহুকাল যাবৎ স্বীয় কর্তব্য কম্ম সম্পাদন 

করিয়াছিলেন এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠ। ল।ভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার হৃদয় অতি উন্নত ছিল 

এবং পরোপকারে সর্বদাই নিযুক্ত থাকিতে ভাতব|দিত। আর্তের সেব।, বুকুক্ষিতে অন্নদান, 

অতিথি-অভ্যাগতের আপাায়নের রীতিমত ব্যবস্থা, তিনি তাহার বাসস্থান চজ্মকোণ! 9 কর্ম- 

হান কাথিতে করিয়াছিলেন | এই সমর হইতেই চন্দ্রকোণ|য় বন্দ্োপাধ্যায়-বংশের বিশেষ উন্নতি 

হইতে আর্ত হয় এবং দানশীলত! ও বদ]স্ততার জন্ তাহার! চত্ুদ্দিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 
চজ্দরকোণায় ইহাদের প্রাসাদতুল্য বসশুবাটী ইনিই নির্ম।ণ করাইয়। যান । 

বাঙ্গালা ১২৩০ সালে সমুদ হইতে এক বিশাল তরঙ্গাভিঘাত আসিয়। হিজলি কাথিকে 

বিষম বিপন্ন করিয়। তুলে । দেওয়।ন র|মকৃষঃ এই সময় নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া এবং নিজ 

সঞ্চিত অর্থরাশির সদ্যবহার করিয়া! প্রায় ৩০৪০ গাজার নরনাপীকে আগন্ন মৃত্যুকবল হইতে 
রক্ষা করেন। তাহার যেগ্যতাঁর ও পরহিতৈষণার পুরস্কারস্বর্ূপ সরকার বাহাদুর “খেলাৎ” 

দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন । কিন্তু রাজ্সরক1র হইতে সম্মান লাভের পূর্বেহ তাহার দেতত্যাগ 

হয়। 

সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিস গঙ্গাবিঞ চন্দ্রকোণ।য় অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

র/মকৃষ্ণও একজন স্থগানক ছিলেন এবং তাহার কঠস্বর মধুর ছিল। মহম্মদ বন্স ও 

আস মৎ উল্ল! নামক হুইজন পশ্চিমদেশীয় প্রসিদ্ধ কলাবৎ এক সময় যকৃপুরের রাজাবলোচন রায় 
মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন | রায় মহাশয় সরকারী ক।ননগোৌইব কার্ধয করিতেন এবং 

বিশিষ্ট সঙ্গীভান্রাগী ছিলেন। দেওয়ান রামকৃষ্ণ আমন্ত্রিত হইয়। যক্পুরে গায়কদিগের 

*. বঙীয়-সাহিতা-পরিষদের ৩৩শ বর্ষের মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 

৪ 
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গুণগাথায় মুগ্ধ হইয়| তাহাদিগকে চন্ত্রকোণাঁয় লইয়া যান এবং ৫৬ বৎসর কাল তাহাদিগকে 

সেখানেই রাখিয়া দেন। 
কবীন্দ্রের যখন জন্ম হয়, তখন দেওয়াঁনবাড়ীর অবস্থা খুব স্বচ্ছল। দানে, 

মানে, সমৃদ্ধিতে, সঙ্গীতালোচনায় তাহাদের গৃহ তথন সর্বদাই সরগরম থাঁকিত। বাল্যকাল 

হইতেই সঙ্গীতে ইহার অপুর্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কবীন্দ্রের বয়স যখন 

৭1৮ বংসর, তখন এক দিবস অপরাহ্রে ত্তাহার পিতা গঙ্গাবিষ্ণ একটী জটিল রাঁগিণীর আল|পচাঁরি 

করিতেছিলেন এবং তাহ! আয়ত্ত করিতে বিশেষ বেগ পাইতেছিলেন ; অবশেষে সন্ধার সময় 

তিনি একটু হতাশ হইয়াই আহ্িকের জন্য উঠিয়া পড়েন। বালক রমাঁপতি এই অবকাশে 

পিতার পরিত্যক্ত রাগিধীটা আলাপ করিতে থাকেন। ঠাকুরঘর হইতে গঙ্গাবিষুণ আলাপ 

শুনিয়া মনে করিলেন, তাহার কোন সাকরেদের এই কার্যা। তিনি আহ্কিক শেষ করিয়া! চুপি চুপি 

বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখেন, তাহার পুল্রেরই এই কার্য; তিনি অন্তরালে থাকিয়া শুনিতে 

লাগিলেন যে, 'আল।পটি অনেকট। তীহার অনুরূপই হইতেছে। রমাপতি পিতার পুনরাগমনের 

সময় বুঝিয়া যেমনই পলাইতে যাইবেন, গঙ্গাবিষ্ণ, তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং গ।ট 

আলিঙ্গন করিয়।, সাহস দিয়া সন্নেহে পুভ্রকে উত্সাহবাক্যে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, যেন 

সে গ্রত্যহই তাহার নিকট সঙ্গীতের পাঠ লয় । এই সময় হইতেই কবীন্দ্রের স] রি গা ম৷ সাঁধা সুরু 

হইয়া গেল। পরবর্তী ৫।৭ বত্পরের মধ্য কিশে|র রমাপতির কে তাহ।র পিতাঁর অঙ্ঞিত 

বু রাগরাগিণী ক্ষর্ভিলাভ করিল। পূর্বোক্ত খ। সাহেবদয়ের আগমনে চন্দ্রকোণার বাটাতে 

মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইল--গগগাঁবিষ,র গুণপণ! ও কালোয়াৎগণের কসর একত্রে মিলিত 

হইয়া প্রতিভ।শ|লী রমাপতির উপর বধিত হইতে লাগিল। বৈগ্ভনাথ ছবে নামক প্রসিদ্ধ 
ওস্তাদ, বিষুপুরের প্রসিদ্ধ গায়ক শঙ্কর ভট্াচার্ধয, মুদঙ্গী রামমোহন চক্রবত্তী প্রভৃতি এ সময় 

গঞ্গাবিষ্ণর বাড়ীতে অবস্থান করিতেন এবং সকলেই বমাপতিকে বিশেষ স্সেহ সহকারে 

তাহাদের 'চাল” দিয়াছিলেন। এইরূপে জীবনের প্রথম প্রভাত হইতেই রমাঁপতি বীণাঁপ।ণির 

মধুর বঙ্কাবরের মধ্যেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসীতেও ইনি কতবিদ্চ 
ইন। 

দেওয়ান রামকৃষ্ের সহায়তায় রমাপতি কীথির নিমকমহাঁলের মির-মুনসির পদে বাহাল 

হইয়াছিলেন; কিন্তু রামকষ্চের মৃত্যুর পর ইনি অধিক দিন কাঁ্যে বাঁহাল থাকিতে পারেন 
নাই। নিমকমহাল উঠিয়া যাইবার কথায় তিনি পূর্ব হইতে চাকুরী লাভের চেষ্টায় কাখি ত্যাগ 
করিয়া যান এবং মযুরভঞ্জের রাজসরকারে ও সুজামুঠা মাজনামুঠ| সেরেস্তায় কার্য করিতে 

থাকেন। মযুরভঞ্জে থাকার সময় তিনি উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করেন এবং উড়িয়া! সঙ্গীতও 

রচনা করেন। 

এক সময়ে তিনি সমস্ত চাকুরি ছাড়িয়৷ দিন কয়েক নিজ বাঁটাতেই অবস্থান করিতে থাকেন 

এৰং আপনার বৈঠকখানার ঘরে একটি গানের আখড়া স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীদের সহিত 
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সগীত-চচ্চা করিতে থাকেন । চন্দ্রকোণার বিশ্বস্তর দাস এরফে বিশুদাস ই'হাঁর সাকরেদগণের 

নধো বেশ নাম্জাঁদ। ওস্তাদ হইয়াছিলেন। বিশুদাস ইহার বাটীতে গরুর রাখালি করিত ও 

জাতিতে ঠবঞ্তব ছিল। 

এই সময় রমাপতি বদ্ধমান রাজসেরেন্তায় চাকুরি গ্রহণ করেন এবং কাজেই চন্দ্রকো গায় 

তাহার অন্ুপস্থিতিকালে বিশুই তথাক।র “মওড়া” রাখিতে লাগিল এবং কবীন্দ্রের সাকরেদ- 

গণও বিশুকেই ওন্ত/দ করিয়া, তাহার নিকট গল! ও হাত সাধিতে লাগিল। 

চন্্রকোঁণা বর্দমানরাজের জমীদারি। বদ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাদ 

বাহাদুর রমাপতির গুণপনর পরিচঘ পাঁইয়। তাঁহাকে বদ্ধমানে লইয়া গেলেন এবং জমীদারির 

দেওয়নপদে বাহ।ল করিয়া, একজন গ্রধ।ন পার্ষদ করিয়া সর্বদ|ই তাহার সাহচর্যো কাঁলমাপন 

করিতে লাগিলেন। অধিরাজ বাহাদুর বাস্তবিকই একজন গুণগ্রাহী ছিলেন এবং নিজে? 

জ্ঞান ও গুণের চচ্চ। করিয়া দেশে একটা আদর্শ প্রতিষ্টা করিয়াছিজেন। প্রচুর অর্থবায করিম! 

তিনি সমগ্র মহাভারত বাঙ্গাল ভাষায় অনুবাদ করাইয়া, সাঁধারণে প্রচার করিয়া দেশের ধন্চব|দ 

অর্জন করিয়াছিলেন এবং সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি তাহার প্রগাঢ় নিষ্ট। ছিল। 

চিন্দুরন্মের আচার ও ঈশ্বরবিষয়ক শান্রীয় বিচারে তিনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার অধ্যপকগণকে 

আহ্বান করিয়া, তাভার শতাধিক প্রশ্নের মীমাংসা করাইয়াছিলেন এবং পরে স্বয়ং সেগুলির 

সমাধান করিয়া “প্রশ্নে ত্বরমাঁলা”” নামে একটি বৃহ প্রস্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার 

গ্রশ্নসমূহের সবগুলিই অতি অপুর্ব এবং প্রশ্নোত্বরমালাখানি পড়িলে অনেক জ্ঞান লাভ কর! 

বায়। রাঁজ্য শান ও সংরক্ষণে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রবল 

সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং স্ত্য়ং একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িত। ছিলেন। বর্দমানে আসিবার 

পুর্ব হইতেই রমাপতির আর্থক অবস্থার স্বচ্ছলতা ছিল ন| | কিন্তু অধিরাজ বাঁহ|ছুরের আয়ে 

তাহার সকল অভাবই পুর্ণ হইয়া! গিয়াছিল। প্রত্যহই রমাপতি নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা 

করিয়। তাহার মনস্তষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন । 

একদ। অধিরাজ বাহাছুরের একটা খেক্াল চাপিল। এটাকে হয় ত শুধু খেয়াল বলিলে 

চলে না। উপনিষদের ক্ষত্রিয় রাজধিদিগের অনুরূপ ব্রহ্মবাদী গুরু হইবার ইচ্ছ। তাহার 

হইয়/ছিল এবং তাহার সভায় ব্রাঙ্গণপঞ্ডিত ও অধ্যাপক দিগের নিকট (এ সময় মহাভারত অনুবাদ 

লইয়া তাহার সভ। ব্রাহ্মণপণ্ডতে পরিপুর্ণ ছিল) কথা পাড়িতেই একবাক্যে সকলে “ভাষ” 

[দিলেন যে, অধিরাজ বহাছুরের ইচ্ছা শাস্ত্রবাক্যের প্রতিকূল নহে। আর যায় কোথা? 

প্রথমেই সভাপওত তারকনাথ তত্বরত্ব মহাশয়কে ব্রহ্মমন্্র দিতে চাহিলেন। তত্বরত্ব মহাশয়ও 

নিজের ”ভাষ” এড়াইতে ন|। পারিয়া দীক্ষা লইলেন এবং অঘোরনাথ তত্বনিধি, পরমেশ্বর 

বেদরত্ব প্রভৃতি সভাস্থ বছ পণ্ডিতই শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন । অবশ্ত এ ব্যাপার গুগুভাবেই 

সম্পাদিত হইতে লাগিল। সুতরাং সমাজের ভয় ইহাতে রহিল না। ইহাতে 

পারলৌকিক লাভলোকসান সহসা বুঝা না গেলেও, শিষ্যবর্গের বর্গহারে যে দক্ষিণার 



২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য। 

মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া! ইহলোকের স্বচ্ছলতা আনিয! দিল, সে ধিষয়ে আদৌ ঘন্দেহ নাই? সুতরাং নূতন 

গুরুকরণের ফল যে তাহারা হাতে হাতেই পাইতে লাগিলেন, তাহা একরূপ 

অবিসন্ব।দিত সত্য। কাজেই শিব্যসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং 

রাজসেরেস্তার যাবতীয় কর্মচারীও শিগ্যশ্রেণীভুন্ত হইয়। গেল। গ্রতি সন্ধ্যায় শিধা ভোজনের 

ধুম পড়িয়। গেল। কৃপাসিন্ধু অধিরাঁজ বাহাদুর একাধারে অন্নবস্ত্রশিক্ষাদীক্ষাদদীতা গুরু 

হইয়। মুক্তহস্তে শিষ্যবর্গের যাবতীয় অভান মৌচন করতঃ বিরাজ করিতে লাগিলেন। 

সভামধ্যে একদিন কথা পড়িল, দেওয়ান রমাপতি কেন অধরাজ বাহাদুরের শিষাত্ব 

গ্রহণ করিবেন না। কথ|টা অধিরাঁজ বাহাছরের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। 

দেওয়ানকে তলব পড়িল, দেওয়ানও হাঁজির হইলেন এবং সকলেই তাহাকে যুক্তি তর্কে 

ফেলিয়া জেদ করিতে লাগিলেন । প্রথম প্রথম রম।পতি নির্বকেই অবস্থান করিতেছিলেন, 

কেবল অধিরাভ বাহাদুরের প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলিলেন যে, তিনি পুর্বেই দীক্ষী লইয়|ছেন, 

স্থতরাং ছুইবার দীক্ষ।র কোন আবশ্তক ভ! নাই এবং ব্রাঙ্মণই সকল বর্ণের গুরু বিধায় অন্ত কোন 

জ]তি ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পাবে না। অনেক তর্ক, অনেক বিতগ| চলিতে লাগিল-__গাধি- 

নন্দন ক্ষত্রিয় বিশ্ব/মিত্রের বরা্গণন্র-গ্রাপ্ডি হইতে করীর, নানক, সুর্দাস পর্যন্ত বিচার করিয়া 

দেখান হইল যে, গুরুগিরি শুধু ব্রাহ্মণের একচেটিঘ। নূহ, উপযুক্ত হইলেই গুরু হইতে ও 

করিতে পারা যার। রমাঁপতি “বাগ” মানিলেন না এবং অধির|জ বাহাছুরও একটু বিরক্ত 

ভাব দেখাইলেন। রমাপতি নিঃস্ব হইলেও তাহার আর্দয়ের বল অসামান্ত ছিল। তিনি 

আধরাজ বাহাছুরের ভ্রকুটি উপেক্ষা করিয়া, রাজমভা ত্য।গ করিয়া চলিয়া গেলেন_'একবার 

অধিরাঁজ বাহাদুরের অন্থুমতি লইবার অপেক্গা রাখিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে রাজবাঁটার 
সিংহদ্বারও তাহার নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল। 

এই ঘটনার এই পরিণতি হইবে, অধিরাঁজ বাহাদুর তাহা ধারণ! করিতে পারেন নাঁই। 

তিনি গ্রত্হই মনে করিতে লাগিলেন যে, তাহার রমাপতি আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহার 

তলবের অপেক্ষা বাখিবে না। কিন্তু তাহা হইল না, রমাঁপতি ফিরিলেন না। 

এ দিকে কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রমাপতির জঠরে 3 ইজ্জতে রীতিমত লড়াই সুরু হইয়া 
গিয়াছে। তার উপর তখন ছেলেমেয়ে লইয়! বেশ বিব্রত হইয়] পড়িয়াছেন। এ সময় একটা 
ব্যাপারে মহারাজ বাহাদুর তাহাকে আর না ডাকিয়া থাকিতে পারিলেন না । 

দিল্লী হইতে একজন বিখ্যাত নর্তকী ও গায়িক] বর্ধম/নে আদিয়! পৌছিয়াছেন এবং রাঁজ- 
বাটীতেও তাহার আমন্ত্রণ হইয়াছে । মুজরার দিনস্থির হইল। বাইজির ফরমাস হঈল, মঞদার 

উপর কিংখাঁবের চাদর বিছাইয়া আসর করিতে হইবে। মুজরাঁর সহিত ময়দার কি সম্পর্ক, 

তাহা কেহ বুঝিতে পারিল নাসকলেরই মাথা থুরিয়া গেল। অধিরাঁজ বাহাছুরও ঠিক 
করিতে পাঁরিলেন না-_গু'ড়া ময়দা, কি ঠাসা ময়দা দিয়া আসর হইবে। এই সমন্তার 

মীমাংসার জন্ত রমাপতির ডাক পড়িল। কারণ, বাইজ্জিকে জিজ্ঞাস] করিয়া পাঠাইলে রাজসভার 
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গুণজ্ঞত। ও কায়দার ব্যতায় ঘটিবে। লোকের উপর লোক ছুটাইয়া অধবান্জ বাহার 

রমাপতিকে আনাইলেন। 

আসরের কথা উঠিতেই ররমাঁপতি বলিলেন ষে, গুঁড়া গয়দাঁর উপর ফরাস বিছাইয়া 

আসর করা হউক | কারণ জিজ্ঞ(সর বলিলেন, সভাস্থলেই তাহা বুঝা যাইবে, এক্ষণে বলিবার 

আবন্তক নাই। অধিরাঁজ বাহাঁছুর কিন্তু নাচঘরের অর্ধেকটা গুড়া ময়দায় ও অদ্ধেকটা ঠাস। 

ময়দায় আসর করিবার আদেশ দিলেন। বথাঁসময়ে নিমন্সিত ভদ্রমগ্ডলীর সহিত অধিরাজ 

বাহাছুর সপার্ধদে উপবেশন করিলেন-__নর্তকীও আদরে নামিয়াই পায়ের দ্বারা মালুম করিয়া 

গুঁড়া ময়দার দিকেই সদলে বসিল। গীতবাগ্ভ আস্ত হইল, নর্ভভকীর গুণপণায় সকলেই 

মোহিত হইয়! গেল। অবশেষে নর্তকী অপুর্বা অগ্রসঞ্চালনে নৃত্য করিতে করিতে ৭ুরিয়া 
ফিরি! সভাস্থ সকলকে সেলাম করিতে করিতে অধিরাজ বাহাদুরের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য শেষ 

করিয়া দণ্ডায়মান হইল । অধির|জ বাভাঁঢ়র তাহার গুণপণার তারিক করিয়! উঠিলেন। 

নর্তকী যেন অপ্রসন্নতার গুপ্ত হাঁসি হাসিয়া, নিজের পায়ের দিকে অস্গুলী নির্দেশ করিয়া ও 

ইস্তখানি হত!শের ইঙ্গিতে হেলাইয়া পিছনের তাঁলচীকে নিক্স্বরে কহিল যে, এখানে কেহই 

সমঝদার নাই। রমাপতি তখনিই বাইজিকে সরিয়া যাইতে বলিয়া। ফরাম উঠাইবার জন্য 

ইঙ্গিত করিলেন। ভৃতভোরা ফরাস উঠাইলে দেখ। গেল যে, বাঁইজীর নাচের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের 

মুদুগুরু আঘাতে একটী শতদল পদ্। গু'ড়। ময়দার উপর অঙ্গিত হইয়াছে । সভায় ধন্ত ধন্য 
পড়িয়া গেল। অধিরাজ বাহাছুর বুঝিলেন, আঁজ শুধু রমপতির জন্তই তাহার সভার 

বজায় হইয়া গেল। সেই অবধি অধরাজ বাভাছুর রমাপতিকে একজন অন্তর্গ 

দেখিতে লাগিলেন এবং পরে ইহাকে “কবীন্ত্র” উপাধি দাঁনে বিশেষ সন্মানিত করেন । 

বীজের কথস্বর অতি স্ুলপ্িত ছিল-_যন্ত্রহযে গে গাঁহিলে সকলেই যেন আকৃষ্ট হইয়াই 

তথায় সমবেত হইত । 

কবীন্দ্রের রচন|শক্তিও অতি অসাধারণ ছিল। তিনি যে কোন সময়েষেকোন 

বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। দেবদ্েবীবিষয়ক ও অন্তান্ত সাময়িক ঘটনা লইয়া 

তাহার অনেক সঙ্গীত পাওয়া যায়। বাঙ্গাল ১২৬৯ সালে “মুল সঙ্গীতাঁদর্শ? নামে. একখানি 

সঙ্গীতপুস্তক তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ পুস্তকখানির মধ্যে অবশ্ঠ তাহার সকল সঙ্গীত 

প্রকাশিত হয় নাই; এখনও এ দেশে তাহার রচিত অপ্রকাশিত সঙ্গীত রহিয়াছে। পুস্তকখানিতে 

তাহার পিতা ও পিত।মহের রচিত কয়েকটা পদ আছে এবং “কছু কর্তৃক* রচিত গীতগুলি 

তাহার পত্বী করুণাময়ী দেবীর রচিত। আমরা পরে আলোচনাকালে দেখাইব, কি 

ভাবের গৌরবে, কি ভাষার ছটায় কবীন্দ্ের সঙ্গীতগুলি কত উচ্চ ধরণের । 

কবীন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবন অতি মধুময় ছিল। করণাময়ী তাঁহার অনুরূপ পত্রী ছিলেন 

--পতিপত্বী উভয়েই কাব্যরসে মগ্ন থাকিতেন। সঙ্গীতের রস ও রচনা লইয়। উভয়ের মধ্যে 

পাল্লা চলিত। করুণাময়ীর হ্যায় আদর্শ গৃহিণী পাই কবীন্দ্রের জীবন চিরবসম্তময় 



৩০ _সাহিত্য-পরিষতু-পত্রিকা [১ম সখ্য 

হইয়া উঠিগাছিল এবং সাংসারিক 'মভাব অভিযে|গের মধ্যেও কদাচিৎ রসোচ্ডাসে ভাট। 

পড়িত। বাঙ্গাল! ১২৭৯ সালের ২১শে ভাদ্র কবীন্দ্রের পরলোক প্র।প্তি হয়। 

এ স্থলে কবীন্দ্রপত্বী করুণাময়ীর সম্বন্ধে যাহা! কিছু জানা গিয়াছে, তাহ। না বলিয়া রাখিলে ইহা 

অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । ভ্রীমতী করুণা ময়ী ৰাকুড়! জেলার লেগো নামক গ্রামে জন্ম গ্রহপ করেন। 

এ গ্রামেই তাহার মাতুলালয় ছিল এবং তাহার মাতুল একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। 

বাল্যকালে তিনি মাতুলের নিকটেই থাঁকিতেন এবং তাহার নিকটেই করুণাময়ীর বাঙ্গালা ও 

স্কত শিক্ষালাভ হয়। তাহার অপুর্ব মেধাদর্শনে মাতুল তাহাকে সরম্বতী বলিতেন। 

বাঙ্গালা ও সংস্কতে তাহার প্রগা অধিকার ছিল। সংস্কতেও নানারপ কবিতা লিখিয়া 

তিনি বদ্ধমান রাজসভ। হইতে বৃত্বিলাভ করিরাছিলেন। তাহার পুত্র ও কন্তাগণের প্রাথমিক 

শিক্ষালাভ৪ তাহার নিকটেই হইয়াছিল । রন্ধনেও তাহার অশেষ সুখ্যাতি ছিল। সংসারের 

মাবতীয় কাঁজকন্ম তিনিই সম্পাদন করিতে ভাপবাসিতেন। তাৎকলিক পাকা গৃহিণী 

প্রধান অঙ্গ টোট্রক1 ও মুষ্টিযোগ এবং বালকচিকিৎসায় তিনি বিশেষ পারদশিনী ছিলেন। 
সঙ্গীতেও ঠিনি কবীন্দ্রের অর্ধাঙ্গিনী ছিলেন। তাহার রচিত পদ "মুল সঙ্গীতাদর্শে” 

স্থান পাইয়াছে। তিনি সেতার, একাজ ও পাখোয়াজ বাজ।ইতে পারিতেন। ককবীন্ত্রের 

মৃত্যুর পর বিখ্যাত সেতারী শ্ানাচরণ মুখোপাধা।য় চন্দ্রকোণাঁর বাটাতে তাহাকে মাঝে মাঝে 

সেতার শুনাইয়া যাইতেন। স্ত্রাশি্ষ। বিষয়ে তিনি অগ্রণী ছিলেন। বদ্ধমানে বালিক। বিদ্যালয় 

স্থাপন তাঁহার উৎস|হেই হইয়াছিল এবং পাড়ার মেয়েছেলেদিগকে তিনি ধরিয়া তথায় পাঠাইয়া 

দিতেন এবং নিজেও তথায় শিক্ষকত। করিতেন । বাঙ্গালা ১২৯৭ সালের ১৫ই ভাদ্র 

করুণাময়ী পরলোক গমন করেন। 

কবীন্দ্রের বংশ-লতিকা। 

রামনুন্দর 

টু ] রানা রিচি 
র/মকৃষ। গা বিষুঃ বিশ্বনাথ নীলকমল 

ইরারিরার যারা ভে রারারেরা | 
| 

উমাঁপতি রমাপতি (কবীন্জ) 

7 ই হক ১ 
বরদাকুমার সারদাকুমার ক্ষীরোদাকুমার নীরপাকুমার 
চাত। চেতনা রোটানিগাররতে 
| | | 

সত্যেন্জ নাথ যতীন্দ্রনাথ নিতোক্জনাথ 
| (কবিভূষণ) 

পেস ীপিসিশী 

| | | 
হরিধন লালমোহন বীরেন্ত্রনাথ 



সন ১৩৩৪ ] কবীন্দ্র রমাপতি ৩১ 

কবীন্দ্রের কাব্যকথ! 

সঙ্গীতের প্রাণ রস, কথা তাহার অঙ্গ ও সুর তাহার শ্বচ্ছল-পেলব গতির সুচাঁর 

রেখাপাত-_ভাঁব, ভাষা ও সুরে গান মুষ্তিমান্ হইয়া উঠে। এ তিনটার অপুবব সমীবেশ 
সগীতে না থাকিলে চলে না, সমস্তই বিপর্যস্ত হইয়| যাঁয়, কিছুরই সামগ্স্ত থাকে না। 

কবীন্দ্র-গ্রণীত “মুল সঙ্গীতাদশ” নামক পুস্তকখানিতে থে কয়টা সঙ্গীত গ্রকাঁশিত হইয়াছে, 

তাহাতে এ তিনের সুন্দর সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গীতই ছিল আমাদের কবীন্দ্রের 

প্রধান লক্ষ্য ও সাধন।-_সঙ্গীতের মধ্যেই ছিল তাহার অস্তিত্ব এবং এই সঙ্গীতেই তাহার পৃ 
”রিণতি ঘটিয়াছিল। নানা স্থান পর্যটন করিয়া যে সকল উৎকৃষ্ট ও বাঙ্গাল। দেশে অগ্রচলিত 

রাগরাগিণী তিনি আয়ত্ব করিয়াছিলেন, সেগুলি তাহার লোকা স্তর গমনের পর লুপ্ত না হইয়৷ যার, 

এই উন্বোশ্তে হিন্দী ভাষার শব্দসঙ্কট হইতে সুরগুলিকে উদ্ধার করিয়া, তিনি বঙ্গভাষার পৃ 

মন্দাকিনীধারায় অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এ্রস্থথানির প্রথমাংশে এক একটী করিম! 

হিন্দী গান বা তাহার পকর্তব” (ইহাকে কি আজকালের স্বরগ্রাম বল! যাইতে পারে ?) 

9 তৎপরে অবিকল সেই স্থরে বাঙ্গাল! গান লিপিবদ্ধ আছে । ইহাতে ব্রহ্ম, শ্যামা, কৃষঃ 

9 ভবানীবিষয়ক অনেক সঙ্গীত আছে এবং নানাপ্রকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সাময়িক ঘটন। 

লইয়াও কতকগুলি উপভোগ্য রচনা আছে । কি গাহিবর সময়, কি পড়িবার সময়, কবীন্দ্রের 

র্চনাগুলি যেন আপনিই ভাসিয়। ম্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, জোর করিয়া টানিয়া তান মিশাইতে 

হয়না। কি নিগুগ ব্রহ্গবিঘয়ে, কি কৃষ্ণ কালী ভবানীবিষয়ে, সর্বত্রই গানগুলি সম্পূর্ণরূপে 

ভাবাশ্রয় করিয়া যেন মানসপটে ছায়াচিত্রের স্তা় উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে। 
উপনিষদের “নেতি”, ভাবে ব্রহ্মবিষয়ে কবীন্ত্র গাহিতেছেন (৪নং),-_ 

রাগ মেঘ--তাল চৌতাল। 

মন সাধন কর তার, যিনি হন ব্যাপ্ত বিশ্বচর|ঢর 

জ্ঞানমনঅগেচর নয়ন না পায় দেখিতে । 

নিরাকার নিরাধার, সর্ধজীবমুলাধার, নাণুস্থল নিব্বিকার 

রোগ শোক ন অপেক্ষতে ॥১ 

ন শাম ন শ্বেত, ন নীল ন পীত, সত্বরজন্তম্রি গুণাতীত, 

পরমত্রহ্ম সৎস্বরূপ জন্মমৃত্যুবিবর্জিত | 

নক্ষত্রাদি গ্রহচয়, যাহার নিয়মে রয়, ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত 

ব্যাপিত জলে স্থলে অন্তরীক্ষেতে ॥২ 

আবার সত্বগুণে তাহার স্বতি করিতেছেন (৬নং),_ 

কেন তার উপাসনা মন কর না, 

ধার করুণ। হয় ভবভয় নিবারণ, মাঁয়ামোহবারণকা রণ 
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বিতরণ করেন যিনি যাঁর যেমন মনৌবাসনা | 

ধার নিয়মে রয় চরাচর, দিবা নিশির কর, ভ্রমেন নিরস্তর 

সকল গুণের আধার, ধার মহিমা নয় বর্ণনগোচর, 

লুখময় স্থধাকর জগদাধার, পরিহার মানেন বলিতে 

ধাহার গুণ রসন। ॥ 

হোঁরি গানে চন্ত্রমগ্ডল অবধি ফাগ ছড়াইয়া কবি গাহিতেছেন (১০নং),-- 

সারঙ্গ-_কাঁওয়ালী। 

নব সাজে প্যাদী বিরাঁজে হরিষে হরিসমাঁজে 

রঙ্গে লয়ে ব্রক্গরাজে। 

গীতধড়| স্বীয় অঙ্গে ধরি, আপনি হইলেন বংশীধ|রী 

সাদরে সাজায়ে কিশোরী রমরাজে 

শয।মাসবী আরো! সখী সথ৷ সাঁজিছে 

তাঁল মুদঙ্গ আরো ডম্ফ বাজিছে 

রাধা জ্রিভঙ্গ শ্তা/ম গৌরাগ, উঠিল চন্দ্রে আবীরতরঙ্চ, 
ট।কিল রম।পতির অঙ্গ রঙ্গ মাঝে ॥২ 

শ্রীমতীকে হ্ঠামের ও শ্তামকে শ্রীম্তীর সাজে সাজাইয়া কবীন্দর, হরিসমাজে এক অপুর্ব 
রসের স্থঙ্জন করিয়াছেন। আবার লেকলাজে সন্কুচিত। রাধার হইয়া গাহিতেছেন (১৬নং), 

ইমন--একতালা । 

বারণ কর মনচোরেরে আসিতে সঞ্জনি। 

একে অবলা আমি সরল, তাতে ঘরে ননদি সাপিনী 

দিবস রজনী আছে সহবাসে মরি ত্রাসে পাছে ভাঁষে 

মনে যাহা নাজানি॥ 

লাজে মরিব হইলে লোকে জানাজানি 

রমাপতি ভাষে কি ভয় চন্দ্রবদনি ॥ 

এই “মনে যাহা ন। জানি”র মধ্যে যাহা কিছু অন্তর্নিহিত আছে, তাহা শুদ্ধ ভাবুকেরই 

উপলব্ধির যোগ্য। 
কৃষ্ণের কালো রূপে মোঙ্তা৷ রাধার ভাবে কবীন্দ্র গাছিতেছেন (৩৫নং),-- 

ভক্তাবলী কানড়া-_.কাওয়ালী। 

কালরূপে গেল সকল, 

হরিল কুল মান বঙ্কিম নয়নে বাশির গানে 

হইল প্রাণ আকুল। 



সন ১৩৩৪ ] কবান্দ্র রমাপতি ৩৩ 

চরণে চরণ অঙ্গ হেলাইয়া বামে, 
প্রতি অঙ্গে মোহিত করিছে কামে 

ইচ্ছা! হয় ত্রিভঙ্গ ললিত ঠামে বাঁন্ধ! থাকি চিরকাল ॥ 
আ মরি কিবা গীত বসন হয়েছে অঙ্গের শোভা মনলোতা 

তার অভরণে নব্ঘনে যেন তড়িত আভা 

এ রূপে কুল বাঁচাব কিরূপে 

মজিলে মন পড়িব বিক্নপে 

মোহন বশে যদি এ কুল নাশে 

লাজ ধধ্য-ধর্ থাকেন লক্ষ্মী যান বালাই 

তাহে ভয় নাই 
মিলাইলে বিধি নিরবধি 

পাইব শ্তামনিধি 

কুলেতে কি কাজ তবে কুলে থাকি হইয়া গো কুলবতা 

যদি হন অনুকুল এ ব্রজপতি মিলে দ্রুতগতি 

ভণয়ে রমাপতি যাঁবে না কুল গোকুল ॥ 

এই গানটা সুরে, রচনায় ও ভাবে আত স্থন্দর হইরাছে। তাই এগানটী লইয়া একট। 

বাপার হইয়াছিল। বিখ্যাত যাত্রাওগালা গোবিন্দ অধিকারী একবার রাঁজবাটাতে গাহিতে 

আসিয়াছেন-_-অধিরাজ বাহুর সপার্ষদে শুনিতেছেন। গোবিন্দ 'ঈ গানটা গাহিতেছেন-__- 

মধিরাজ বাহাদুর শুনিয়া খুলি হইতেছেন, গোবিন্দকে তারিফ ধিতেছেন-_ গোবিন্দ ঘুরাইয়। 

ফিরাইয়! নানারকমে গাঁ'হয়৷ সকলের ধন্যবাদ পাইতেছেন। অধিরাজ বাহাদুরের প্রসন্নতার 

কারণ, এ গানটা তাহাঁরই রমাপতির রচিত এবং গানটা এত প্রসারতা লাভ করিয়!ছে যে, 

গোবিন্দ অধিকারীর মত প্রসিদ্ধ পদ্কর্তাও অপরের গান বলিয়া আসরে গাহিতে ইতস্ততঃ 

করিতেছেন ন1। কিন্তু গানের শেষে যখন গোবিন্দ নিজের নামে ভণিতা দিলেন, তখনই ত 

অধিরাজ বাহাছুরের চক্ষুঃস্থির । তিনি অবাকৃ হই রমাপতির দিকে চাহিয়া রহিলেন__মনে 
করিতে লাগিলেন, বুঝি বা রমাপতিই গেবিন্দের গান এত দিন স্বনামে চালাইয়। আদিতেছেন। 

রমাপতিও নিঃখাব অবস্থান করিতে লাগিলেন; কারণ, গোবিন্দ মধকারীর স্তায় গুণী লোক? 

এরূপ গ|ন রচনা করিতে ও ত পারেন? অধিরাজ বাহাদুর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গোবিন্দকে 

ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও কহিলেন, গানটী অতি পরিপাটি হইয়াছে । গোবিন্দ বিনীতভাবে 
উত্তর করিল,_-এইথাঁনেই, এই আসরেই ঘসে এই গানটা সগ্ধ রচনা করিয়া গাহিয়াছে। 

অধিরাজ বাঁহাছুর একটু হাদিয়া গোবিন্দকে বলিলেন যে, তাহা হইতেই পারে না। 

এ গান ষে তাহার সভায় তিন চারি বৎসর চলিয়া আমিতেছে আর ইহার রুচয়িতা তাহারই 

সভাপদ কবীন্ রমাপতি। কবীন্ত্রকে সম্মথে দেখিতে পাইয়া, সুচতুর গোবিন্দ তাহার 
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পদধূলি লইয়া, আসরে ফিরিয়া গিয়া কবীন্দ্রের ভণিতা দিয়া গানটা পুনরায় গাহিয়া 
দিলেন। 

কবীন্দ্রের রচিত প্রত্যেক গানেই কিছু না কিছু বিশিষ্টতা আছে। তাঁৎকাঁলিক কবিগণ 

উৎকৃষ্ট শব্ধ-বিন্াস, অনুগ্রাস, যমক ও শ্লেধাদি শবালঙ্কারের অত্যধিক সমাদর করিতেন । 

রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, দাশরথি, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির রচনার মধ্যে অনুপ্রান শেষ ইত্যাদির 

অজস্র ছড়াছড়ি দেখা যাঁয়। কিন্তু স্থানে স্থানে এরূপ রচনায় অর্থ-নিষ্কশন কঠিন হইয়া 

উঠে, এক এক সময় অলঙ্কার রক্ষা করিতে গিয়া অর্থসঙ্কটের হ্ষ্টি হইয়া যায় । কবান্দ্রের যে 

এরূপ বিচাতি ঘটে নাই, তাহ বলিতে পারা যায় না। উদ্দাহরণস্বরূপ শ্ঠামাবিষয়ক এই 

গানটা (৩০নং) উদ্ধত হইল । 

দেশমলার-_টিমে তেতাল!। 

কে নাচিছে সমরে বাঁম। লাজ না সম্বরে 

সুবেশা যুবতী সুলজ্জিত1 রূপবতী পতী দাড়াইপা বেষ্ট তা অমরে। 

গোরা নহেন সাপক্ষ, রথির নাহি সাপেক্ষ, শবাসনে সধে ম্ববাসনা, 

বক্ষে ঈড়ায়ে কম্পাণি, ভূমে পড়ে শূলপাণি, সুরেশ্বরী ধার শিরোপরে ॥১ 
সহর বিরাঁজে রণে, সিহরে বীরা যে রণে, কি সীহসে যুঝিছে সহাঁসে, 
যে বল ধরে অবলা, বর্ণনে না যায় বলা, মহাঁবল শমন যায় ডরে ॥২ ইত্যাদি 

এ স্থলে “গোরা” শব্দের অর্থ ভাল বুঝা যায় না। মনে হয়, গোরা সৈম্ভের প্রভাব 'ও 

গ্রতাপের কথা তৎকালে খুব প্রচারিত ছিল এবং সেহেন গোরার সাহাষ্য না লইয়ও 

দেবীকে যুদ্ধে জয়ী দেখান হইয়াছে। সুতরাং গোরার যখন উল্লেখ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে 

“কম্পাণি' ও “সহরের”ও উল্লেখ করিতে হইয়াছে । 'কম্পাঁণি' ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে 

ও 'সহর' কলিকাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে । এ দিকে কিন্তু দেবীপঙ্ষেও কম্পাণি” 

শব্দে ( কং নরমুণ্ডং পাণৌ যঙ্তাঃ) নরমুণ্ধারিণী ও পসহর” হরের সহিত ব্যাথা করা যাইতে 

পারে। এরূপ রচনায় কাবোর কতদূর উৎকর্ষ হয়, বলা যায় না; কিন্তু গ্রাচীন কবিদের 

এক্ূ্প শব্ধ-খেয়াল বিরল নহে। 

মকের পারিপাট্যে এ রচনাটি অতি উৎকৃষ্ট। গঙ্গা ও অন্নপূর্ণার আশ্রয় লইতে কবীন্ত্ 

গাহিতেছেন (৮২ নং), 

বাগেশ্রী-_আড়া। 

এখন বাঁসনা করি, এখানে বাস না করি, সমাধি হইগ্যে শিবে। 

আমার অশিবে বিনা শিবে কেবা বিনাশিবে 

য্থা উপাসনাশয় তথা উপ।স না সয় 

করিয়াছি পূর্ণাশয়, লব অয়পুর্ণাশ্রয়। 
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কেন থাকি নিরাহার, করি গঙ্গানীরাহার, কাঁলদণড দুর্ণিবার 
অনিবার নিবারিবে ॥ 

ত্যজি সংসার সংসার, করিব সৎসঙ্গ সার 

বিপদে শ্রাীপদ সার, অন্ত কলি অসার; 

শিববাক্যেতে মন দেহ, ইথে করে না সন্দেহ, রমার এ পাপ দেহ 
শেষে গঙ্গাতে ভাসিবে ॥ 

ম্গ্রাদের চমৎকারিত্ব এই রচনাটিতে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহ। দেখিবার যোগা। 

আরুষচের রূপবর্ণনাম কবীন্্র গাহিতেছেন (৩০ নং ),- 

খাম্বাজ__চৌভাল। 

পীতবসন নীলকায়, বহিছে মন্দ অনিল তায় 

রূপ জলদ বিছ্বাল্পতাঁয়, করিয়াছে বিমোহিত মহীতে। 

আহ] মরি মন হরে মণিহারে, তার শ্রেণী হেরে বকশ্রেণী হারে, 

দিবারে নারি উপমা সে নীহারে, সেই অবনত এ অবনীতে || 

কপোল দীপ্ত আলোক অলকে, মোহিত হতেছে ত্রিলোক তিলকে, 

ভোবে মন হয় পুলক পলকে) মজী য় অপীঙ্গভ্গিতে,।- 
সঙ্গে যুবতী কিবা রূপবতী, তাহার রূপের তুলে রতি রতি 
ও পরপ্র।ন্তে রেখ বজপতি, গতিহীন রমাপতি পতিতে ॥ 

কেবলমাক্র ভাষার পারিপাট্যে নহে, ভাববৈচিত্রোও কবি যথে্ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 

তাহার সঙ্গীতে উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলক।, বাঁকসজ্জ| প্রভৃতি নায়িকার মনোহর বর্ণনা পাওয়া 

যায়। বিস্তৃতিভদ্ভে এখানে উল্লেখ করিলাম ন1। 

সাময়িক ঘটনার সরস বর্ণনায় কবীন্দ্র যেন সিদ্ধহস্ত। বিধবাবিবাঁহ, প্রেমরা খেলা, 

রেলগাড়ী, লাইব্রেরি ( মেটুকাফ হল), টেলিগ্রাফ, বর্ধমানরাজের নবনির্মিত কাছারি-বাটা 
প্রভৃতির বর্ণনা শ্রোতৃবর্ণকে বিশেষ আনন্দ দান করে এবং বর্ণনার উৎকর্ষতায় ঘটনাগুলি ষেন 
মাননপটে ছাঁয়াচিত্রের মত সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠে। বিধবাবিবাহে (১৪৭ নং) 

গাহিঘাছেন,_ 

বিভাস-_-আড়খেম্টা। 

যে তরঙ্গ উঠেছে বিগ্যাসাগরে 

কত রঙ্গ হবে নগরে। 

আদৌ প্রেমামৃত, বদনচন্দ্রাক্কত, লাবণ্যলক্্মীযুত, 
হবে উদ্ভব কুচ এরাবত বিধবারূপ রত্বাকরে ॥ 

এ তরঙ্গ প্রকাণ্ড, ব্যাড কোরে ব্রহ্মা, ইহার বেগ গেল ইংলও, 
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যে এ পক্ষেতে রত পায় অমুত, বিম হতেছে পক্ষান্তরে ॥ 

শুনিতেছি অগ্যাবধি, মন্থন বারিধি, সে দ্েবাস্থরের বিধি ) 

এতে দেব বিরোধী নিরবধি, কেবল ঘ। করিবেন ঈখরে ॥ 

ঈশ্বর যাতে অনুকূল, দেব তাতেই প্রতিকূল, এ বিবাদের এই মুল; 

কোরে গুণবিধান দিতেছে টান বিধি মন্থর পরাশরে | 

দেখচি করে পরীক্ষে, এ বিবাহের পক্ষে, সাপক্ষ আছেন অনেকে ) 

বিধবা সহাসো আছে বসে, হত দিয়ে কজ্জলাধারে । 

দেখে ভাসে রঃ পঃ বঃ, কথা কেমনে কব, এ সম্ভব কি অসম্ভব, 

বিচারান্ুসারে হলে পরে আগে দেখিব পরে পরে ॥ 

দেব বিরোধী, দেব প্রতিকুল---্বগীয় স্তর রাধাকান্ত দেব বাাছুরকে লক্ষ্য করিয়া বল। 

হইয়াছে এবং তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করেন নাই । কাজলনাত। লইয়। বিধব। 

বপিয়৷ আছেন, এ দৃশ্টা ততৎ্কালের সমর্থক দলকে কিরূপ কটাক্ষ করা হইয়াছে, তাহা! দেখিবার 

বিষয়। এরপে তাহার সাময়িক গানগুলি বাস্তবিকই বিশেষ উপভোগ্য । 

একটী গানে তিনি খোঁসের অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ; ১৫১ নং),- 

ভীমপলাসী-_মধ্যমান। 

এতো কি যস্ত্রণা দিতে হয় ওহে দয়াময় । 

নহে খোসের সময়, অঙ্গ থোসে রস-ময় ॥ 

দিলেন খল বাধি বিধি, ছুঃখের নাহি অবধি, 

নখাঘাত নিরবধি, না করিলে নয় । 

শয়ন অতি সন্তর্পণ, সেবন খর-তপন, 

নাহি জানি কতো পণ, অঙেতে ক্ষত উদন | 

শয্যা হয়েছে এশ্বর্যা, নিলজ্জ অন্তর বাহ, 

রোদন করে ন। গ্রাহা, শুন পরিচয় । 

দিবনিশি হাঁয় হায়, পড়ে আছি নিঃসহায় 

রমাপতির সহায়, প্রহ্থ নিত্য নিরাময় ॥ 

খোসে যিনি ভূগিয়াছেন, এ গানের প্রত্যেক কথাটি তাহার বিশেষকূপে হৃদয়ম হইবে, 

সন্দেহ নাই। 

পূর্ববকথিত দীক্ষার জন্ত চাকুরি ত্যাগ করিয়া! করুণামমীকে ডাকিয়া কহিতেছেন (৯০নং),_ 

অন্তঃপুরে করিব প্রস্থান চল মন আমার, 

গমনে সুগম অতি মুহুর্তেক ব্যবধান । 

কেন মজি হলাহলে, কলহাঁদি কোলাহলে, 

যাত্র। কলে অবহেলে, পাইব নিঞ্জন স্থান ॥ 
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সিংহাসনে প্রয়োজন, কি আছে হে প্রিয়জন, 

কর শধ্যা তৃণাসন, কাঠ(দির উপাধান। 

ইথে করো না সন্দেহ, আত্মযোগেতে মন দেহ 
পঞ্চরতাবৃত দেহ মৃত্যুঞ্জীয়ে কর দান ॥ 

চোতাঁচার্ষেয রাখ নলে, সমাংস আহন্তি হলে, 

কর্মকুস্ত শান্তিজলে, মুড়াগ্সি করে নির্বাণ ॥ 

দীন রমাপতি কয় দিনগত প|পক্ষয়। 

করণ|ময়ীরে ডেকে, ক্রিয়া কর সমাধান ॥ 

অভাবের তাড়নায় কবীন্দ্র “লগনের চন্দ্র” অধিবাজ ঝহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া! কহিতেছে এ 

( ১৫২ নং ),-- 

ইহার পর “পন 

আহার বিহদে শীর্ণ হলো পরিবার । 

বিশেষতঃ বসন নাহিক পরিবার ॥ 

বাসের কষ্টেতে বসে রজনী পোহাই। 

নিদ্রাবশে অলসে সঘনে উঠে হাই ! 

এখন করি কি কন কহিলে কারকে। 

সকাতরে তার তরে কহি বিচারকে ॥ 

ঘরমধ্যে বসে হেরি গগনের চন্দ্র । 

কে থণ্ডিবে ইহা বিনা লগনের চন্দ্র ॥ 

হ্বত পত্রিকাশ্যর (১৫৩ নং ) আরও বিশদভাবে দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

কবীল্ত, মানবজীবনের নাঁতটা বিভিন্ন অবস্থার কথ! অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 

এই সঙ্গীতটা পাঁঠ করিলে মহাকবি সেক্ষপীয়রের:১5 ০] [11591 নাটকের ১০৮০) 50799 

91416 শীর্ষক উক্কিটা মনে হয়। অবশ্য একটা অন্তটির গ্রতিবিস্ব নহে, তবুও স্থানে স্থানে 

বেশ এঁক্য দেখ! যাঁয়। কবীন্গ গাহিতেছেন (১৪৪ নং )- 
খান্ধাজ-_-একতালা!। 

কেমন কপাল, শুন হে কপাল, গেল কাল টানাটানিতে। 

বলতে নাহি সরে মুখ, কারে বলে সুখ, কিছু নারিলাম জানিতে ॥ 

দেখি নাক জ্ঞানে, কিন্ত লয় মনে, আগ্ঘ টানাটানি সৃতিকাভবনে, 

দ্বিতীয়েতে টানাটানি স্তন পানে, শুনিয়াছি কানাকানিতে | 

তৃতীয়েতে অধ্যাপক টানাটানি, আর বালকের সনে হানাহানি, 

জানাজানি তারা না মানে কখনি, গুরুমহাশয়ব| ণীতে ॥ 

চতুর্থেতে টানাটানি এইবার, স্ত্রীপুজাদি লয়ে গৃহ পরিবার, 
বসনতৃষণ আদি অলঙ্কার হলো পার মহাজনিতে ॥ 
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পঞ্চমেতে হলে! রাঁজার শোষণী, ঘরের কবাট ধরে টানাটানি, 
এই পাপটানে হলো! ধর্থে হানি, পুত্র বিরত জানিতে ॥ 

ষষ্ঠেতে টানয়ে এ দ্রিকে শমন, অপর দিকেতে টানে বন্ধুজন, 

সগ্ডমেতে হলে দেহ বিসর্জন, টানিবেক নান! প্রাণীতে ॥ ইত্যাদি । 

মহাকবি এইরূপ বলিক্াছেন,_-(4১০০ 1], 3০, 11) 

কবীন্দ্র ইংরাজী 

44/56 ঠা50 009 1170970) 

[10511105011 10001011011) 07617015015 21005, 

[1011 00 1)10105 501901709%, ৬107 1715 520০761) 

5170 511110110100017111100 0200) ০:001)115 1105 51701] 

01111111515 19 50110991, 45110 ঠা 013 19৬০17 
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[5 5000170 01)110151)1635 2110 07010 010115101) 
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জানিতেন না; সুতরাং সাদৃহাটা বিম্ময়জনক | ইংরাজ কবি ব্রাউনিংএর 
সহিত ইহার কতকট! সাদৃশ্তঠ দেখা! যায়। তাহার শব্দচারতর্যয, ভাববৈচিত্রা ও চিন্তাশীলত 

ইহার কবিতার অনেক স্থলে দেখ। যায়। কবি ব্রাউনিংএব স্তায় ইনিও কবি-পত্বী লাভ 

করিয়াছিলেন । 

কবীল্ের আগমনী গীতগুলি আজিও বৈষ্ণৰ ভিথারির! গ্রামে গ্রামে গাহিয়! বেড়ায়। 

তিনি যে অন্থবাদকুশল ছিলেন, তাহা “্ষুল সঙ্গীতাদর্শ” পুস্তকের ৫৪, ৫৫), ৭১, 
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৭২১৭৫ ও ৭৬ সংখ্যক গীতগুলি পড়িলেই জানা যাইবে যে, কিরূপ ছত্রে ছত্রে সুন্দর অনুবাদ 

হইয়াছে। 

কুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত ও কবিতা হইতে কবির সম্যক পরিচয় পাওয়া যাঁয় না সত্য, কিন্তু দিনের 

আলোক যেমন রন্ধ মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্ধকার গৃহস্থিত ব্যক্তিকে দিনের আগমনবা। 

জাঁনাইয়। দের, তদ্রুপ ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও কবীন্দ্রকে বিশদভাবে প্রকট না করিলেও তাহার 

কবিত্বের উচ্চতা ও সারবত্ত| জাঁনাইয়৷ দিতে পশ্চাৎপদ হয় না। কবীন্ আমাদিগকে যাহা 

কিছু দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব ও শ্বরচিত। তাঁহার এই যতকিঞ্চিৎ কাঁব্যাংখ যে 

প্রাচীন বাঙ্গালার ভাব ও ভাঁষা বিশুদ্ধরূপে বজায় রাখিয়া! গিয়াছে, তাঁহ! নিঃসন্দেহে বলা 

যাইতে পাঁরে। 

কবীন্দ্রপত্ী করুণাময়ী দেবী যে সঙ্গীতকুশল! ও রচনানিপুণ| ছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে । 
জীবনের নশ্বরত্ব ও ঈশ্বরে বিশ্বাস তাহার গাঁনগুলিত্তে বেশ পরিলক্ষিত হয়। সংসারের 

অসারত্ব উপলব্ধি করিযা' তিনি গাহিতেছেন ( ১৯১নং ),-- 

স্থরট মলল।র-_মধামাঁন। 

মন আর মিছে কর অভিমান । 

ভবপার বড় ভার জান না সন্ধান ॥ 

দেহ হবে ছিন্ন ভিন্ন, গৃহাদি হবে অরণা, 

সঙ্গী কেহ নহে অন্য, এক। হবে প্রাণ ॥ 

তুমিবা কে কে তোমার, তুমি ছুঃখ ভাব কার, 

ব্রিভূবন অন্ধকার, মুদিলে নয়ন । 

এই যুক্তি সার কর, তাঁিণীচরণ ধর, 

যাহাতে ভবসাগর পাবে পরিত্রাণ ॥ 

সাংসাঁরিক কর্ম সব, অনিতা মায়ায়োুব, 

সব ত্যজি ভাব শিব উক্তি গুণগান । 

ভক্তি ভাবে দুর্গা বল, না ভাবিহ কালাকাল, 

করুণার হবে সফল, জনম নিদান ॥ ্ 

অস্তিমের জন্য জগদম্বাকে জানাইতেছেন (১১২ নং), 

স্থরটমল্লার_মধ্যমান। 

জগদদ্বে তব মনে আছে গো কত। 

সদ! প্রাণ সশঙঞ্কিত কর যা হয় উচিত ॥ 

অসাধা সাধন] যত, কলি তোমার হাত । 

এ দীনে করিতে মুক্ত, ভার কি হয়েছে এত ॥ 
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তিন জগতের সার, ও পদে রেণুষার। 

এ পাপী আত্মাতে তার, কেন বা এত বিরত ॥ 

বুঝি কপণ প্রকাশে, কিম্বা ছলন। আভাসে, 

কিন্ব। মূম কর্ম্মদোষে, হলো! না সম্মত ॥ 

আস্তে সহ মৃত্যুঞ্জর, উভয়ে হয়ে উদয়, 

করুণারে বিতরিও, করুণাঁধন কিঞ্চিত ॥ 

এরূপে তাহার প্রত্যেক গান সুন্দর সরল ভাষায় রচিত হইয়া হৃদয়ের সরল ভাব অকপটে 

ব্যক্ত করিয়াছে । কখন কখনও কবীন্দ্রের গানের উত্তর ঠিক সেই স্থুরে ও তালে, কিন্তু বিপরীত 

বিষয় বর্ণনায় দিয়াছেন। শবদর্শনে কবীন্দ্র যাহা গাহিলেন (৮৭নং ), সম্তান জন্ম উপলক্ষ্য 
করিয়া! তাহার বিপরীত দৃগ্ঠ ক রুণাময়ী (৮৮ নং) গাহিয়াছেন। 

কবিদম্পতির নিয়লিখিত গান ছুইটি বিশেষ গ্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে । শ্রীরাধ! বেশভূষায় 

সজ্জিত হইয়া শ্যামের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়। আছেন, কিন্ত শ্যাম*সমাগমের সকল আঁশাই 

প্রভাঁতাঁগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তছিত হইতেছে, এই অবস্থা বর্ণনা করিয়। কবীন্দ্র বেহাগে 

গাহিলেন,_ 

সখি শ্যাম না এল, 

অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাঁল। 

শর্বরীভূষণ খগ্ভোতিক! তারা, এ দেখ সথি আভাহীন তারা, 

নীলকাস্তমণি হলে। জোতিহ।রা, তাম্বলের রাগ অধরে মিশাল। 

এ দেখ সথি শশাঙ্ককিরণ, উধার প্রভায় হলো! সংকীরণ, 

সঘনে বহিছে প্রাতঃসমীরণ, কুস্ুমেরি হার শুখাঁলো__- 

শিখী স্থুখে রব করিছে শাখায়, পুলকিত হেরি প্রিয় সখায়। 
পতির বিচ্ছেদে উন্মাদিনী প্রায়, কুমুদিনী হাস্ত বদন লুকাঁল॥ 

বিহঙ্গমগণ করে উদ্বোধন, বন্ধু দরশনে চিত্ত বিনোদন, 

আমার কপালে বিরুহ বেদন, বুঝি বিধি ঘটাল,__ 

তাপিত হৃদয় রমাপতি কয়, এ বিরহ রাই তোম! বলে নয়, 

দেখ বৃক্ষচয় হলো অশ্রুময়, শর্বরী সুখবিলান ফুরাল ॥ 

রমাঁপতির এ গানে করুণাময়ী বিরহবিধুবা রাধার এই বিসদূশ অবস্থা সহিতে ন৷ পারিয়াই 

যেন শ্যামের শুভাগমন-সংবাদে শ্রীরাধাকে উল্লসিত করিয়া গাহিতেছেন,- 

| সথি শ্যাম আইল, 

নিকুঞ্জ পুরিল মধুপবস্থারে, কোকিলের সুরে গগন ছাইল। 

সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ,স্পন্দন করিছে অপাঙ্গ অঙ্গ, 

পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ, কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে মাতিল ॥ 
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মলয় অনিল প্রলয় রহিত, বিহরে বিরহে প্রণয় সহিত, 

সহল| হইতে অহিত রহিত, তারে কে শিথাল,__ 

এই হতেছিল চাঁতকের ধ্বনি, জলদে জলদে বলিয়া অমনি, 

আজি বুঝি তার দুঃখের রজনী, সজনি পোঁহাইল ॥ 
ফলিল তাহাঁর আশা তরুবর, হেরিয়ে নবীন নীল জলধর, 

আশাংশু চকোঁর স্ধাংস কিন্বর, বিধিকৃত কালে বিধুরে পাইল, 
ব্যথিতা করুণ! সকরুণে কয়, নিশাস্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়, 

তাই ছুঃখান্তে সুখের উদয়, বিয়োগ-নিশির ভোগ ফুরাইল ॥ 

উপরিউক্ত ছুইটি গান মূল সঙ্গীতাদর্শে স্থান পায় নাই, সম্ভবতঃ পরবস্তী রচনা। 
একজন বুদ্ধের নিকট সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। আমাদের এ দেশে এই গান ছুইট 

পার্বতী পরমেশ্বরের সভায় করুণ। ও রমাপতিকে একত্রে অবিচ্ছিন্রে প্রতীয়মান রাখিয়াছে। 

তাঁহার আগমনী গীতগুলিও মেয়ের জন্ত মায়ের প্রাণের আবেগে ভরপুর হইয়! রহিয়াছে । 

পরিশেষে আমার নিবেদন ষে, কবান্দ্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সতোন্রনাথ কবিভূষণ মহাশয়ের 
সাঁহাঁষা না পাইলে আমাদের এই আলোচন।র স্থযোগই হইত না। স্ত্যেন্্র বাবুই তাহাদের 

পৈতৃক বসহবাটীতে এখনও যাতায়াত করিক্গা থাকেন। তিনি বদ্ধমানের অধিরাজ প্রেমের 

সপারিন্টেণ্ডেে । তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। 

কবীন্দ্রের কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ। 
তত 

পরজ একতাঁলা । 

কেশব আমায় কর হে পার। 

তোমা বিনা ভবে আর কে আছে আমার ॥ 

আমার নাহি কিছু পুণ্য, পুৰ্ৰ পুণ্য শুন্ত, 

পাপাত্মার পাপ, পাপে পরিপূর্ণ, 

নিলাম হে শরণ, য| কর চেতন্ত, 

সকলি হরি হে তোমারি ভার ॥ 

আমি শুনেছি শ্রবণে, ভাগবত পুরাণে, 

অহল্যা মানবী এ চরণের গুণে, 

ধীবরের তরী, শ্বর্ণ করিলে হরি, রাখিতে ঘোষণা জগতে, 

(যেমন) প্ব যায় বন, করিতে সাধন, 

সঙ্গে তুমি হরি, করিলে গমন, 

রমাপতির মন, এ শ্রীচরণ চরণেতে স্থান দাও হে এবার ॥ 
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ভক্তি ভাবে যেই ভাবে তব পদ 

থাকে না তাহার বিষাদ বিপদ, 

সতত প্রপাদ প্রমোদ আহল।দ, তাই পদাশ্রিত রহিল তোমার ॥ 

কে নাচিছে রণরঙ্গিনী 

নবজলধরুবরণী, করে লয়ে অসি, ওম। মুক্তকে শী 

হাসি হাসি নাশে দানব অমনি ॥ 

বামা বয়সে নবীনে, অথচ প্রবীণে 

কুলবতী বাঁমা দুকূলবিহীনে 

হুঙ্কার শরবণে, ভয়ে মরি প্রাণে, অথচ যে বাম! ভূবনমোহিনী ॥ 

(বামার) তৃতীয় নয়ন প্রচণ্ড তপন 

দহে রিপুগণ ষেন হুতাঁশন, 

রমাপতির মন আনন্দে মগন, প্রেমে পুলকিত স্ৃতি সরোছিনা 
৩ 

আগমনী । 

যাও গিরি ত্বর| করি আনিতে উমাঁরে। 

আর কি হেরিব না গে। প্রাণের কন্তারে ॥ 

বৎসর হইল পূর্ণ।, আনিবারে অন্নপু্ণা, 

কেনই বা মনে কর না, কি ধরশ্বর্ধা ভরে ॥ 

তোমারে কত কহিব, জান ত জামাতা ভব, 

স্বভাবে পাগল ভাব, কে তুষিবে মায়েরে, 

উম যে কহিয়ে গেল, কবে আর আনিবে বল, 

বিশ্বৃত হলে সকল, আমার কপাল ফেরে ॥ 

(উমার) আনিতে হয়েছে মন, পথ করে নিরীক্ষণ, 

তাহাতেই মার প্রাণ সদাই বিদরে,__ 

করুণ! বিনয় করি, কহে গিরির পদে ধরি, 

যাত্রা! কর শীঘ্র করি, শিবের কৈলাস পুরে ॥ 

৪ 

শুধুই গো তোমারি রাণি, বিষাদ বলিঘা নয়, 
উমার বিচ্ছেদে দেখ বিষাঁদ বিশ্বময় । 

দেখ দেখি গিরিপুরে, পণ্ড পক্ষী আদি করে 
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উমার লাগিয়। ঝুরে, সবে নিরানন্দময় ॥ 

দেখ দেখি তরুগণ, সবে আনত বদন, 

বিষাদ ভরেতে যেন পৃর্থীগত হয়,__ 

আকাশেরেো তাঁরাগণ, শিশির রূপেতে ষেন 

করে অশ্রু বিসর্জন, নিশীথে ধরায় ॥ 

আর দেখ ধরাধর, ঝরিতেছে অশ্রধার, 

অনিবার হদে তার, বিচ্ছেদ না যাঁয়, 

রমাপতির এই মনে, হরপার্বতীরে এনে, 

সফল করি নয়নে, হেরে তাহাদের উভয় ॥ 

৫ 

বেহাগ এক তাল। 

কবকি গিরিবর 

প্র।ণেরি নন্দিনী জনমদুঃখিনী, বারেক তাহারে মনে নাহি কর। 

ন| জানি কি ভাবে মনেতে ভাবিলে, 

সোনার প্রতিমা পাগলেরে দিলে, 

দুহিতা। বলিয়ে তত্ব না করিলে, পাষাঁণে বাঁধিয়া অন্তর ॥ 

নিশীথে শয়নে ছিলাম ষখন, 

হেরিলাম আমি অতি কুম্বপন, 

তদ্ববধি মম স্থির নহে মন, কাতর যে নিরস্তর,-_ 

সে মুখকমল মলিন অতি, 

চলিবীঁর আর নাঁহিক শকতি, 

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষ! মাগেন ভগবতী, ক্ষধাতে হইয়ে কাতর ॥ 

অদ্ধ অঙ্গ ঢাক] জরাজীর্ণ বাসে, 

অবশেষে উম! আসে মম পাশে, 

কিছু খেতে দে ম! বলে উমা ভাষে, ধরে ছুটি মম কর; 
ক্ষীর সর ননী লয়ে সযতনে, 

দ্িতেছিলাম আমি উমারি বদনে, 

রমাপতি ভণে নিদ্রাভঙ্গ মনে, চেয়ে দেখি সব অন্ধকার ॥ 

শু 

উৈরৰী। 

কবে আর আঁন্বে গিরি গৌরীরে আমার ঘরে। 
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বাছারে না হেরে আমার, প্রথণ যে কেমন করে॥ 

সম্ধংসর গত হল, বারেক ও না আনা হল, 

মায়ের প্রাণে সইবে কত বণ,__ 

তনয়। জামাতা ঘরে, রয়েছে বৎসর ধরে, 

করুণার মাথার কিরে, আনগে তিন দিনের তরে ॥ 

ইহ! ছাড়! আরও অনেক গাঁন পাঁওয়া যাঁয়, যাহা রমাপতির রচিত বলিয়া আম।দের বিশ্বাস। 

কিন্ত তাহাতে ভণিত| ন। থাকায় এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। 

শ্রীযুগাঙ্কনাথ রায় 



“অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী”* 
পদবলী-সাহিত্যে সুপরিচিত, রসশান্ত্রে স্ুরসিক, ভাষাতগ্থে অভিজ্ঞ, পরমশ্রন্ধাভাজন 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী” নীম দিয়া একখানি 

সংগ্রহগ্রস্থ প্রকাশ করিয়াছেন । এই গ্রন্থে ঈততীদস, বিগ্াপতি প্রভৃতি বহু কবির অগ্রকাশিত- 

পূর্ব কতকগুলি পদ, পূর্বপ্রকাশিত অনেক পদের স'শোধিত পাঠাস্তর, 'অভিরাম, গ্রভৃতি 

আটাশ জন নূতন কবির অনেকগুলি পদ এবং অজ্ঞাতনামা! কয়েকজন কবির কয়েকটা 

পদ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঁঠকসমাজ এই এরস্থের কিরূপ সমাদর করিয়াছেন, বলিতে 

পাঁরি না; তবে রয় মহাশয় এই গ্রন্থে যেরূপ পাণ্ডিত্য, গবেষণা, রসজ্ঞতা ও বিচারণার পরিচয় 

দিয়াছেন, পদাঁবলী-সাহিত্যের আলোচনার ধারায় তাহা অভিনব, এ কথ। বোধ হয় জোর 

করিয়াই বলিতে পারি। 

১। পদরত্বাবলীর ভূমিকায় বিগ্যঠপতির পদ সম্বন্ধে মহা লিখিত হইয়াছে, আমর। তাহার 

পূর্ণ সমর্থন করিতেছি । “কাবশেখর»” “চম্পতি,* “ভূপতি,* *বল্লভ” প্রভৃতি ভণিতাঘুক্ত বু 

গদ আমরা9 পাইয়াছি। সেগুলি বিষ্ঠ!পতির নামে গ্রহণ করিলে, সুবিচার - হইবে বলিয়। 

মনে হয় না। রায়শেখরের দণ্ডাত্মিক। পদাবলীতে "আমর! কবিশেখর' ভণিঠা পাইয়াছি। 

'শেখরদাপ' ভণিতাও আছে। 

“অখিল লোচন তাপ বিমোচন 

উদ্যতি আনন্দকন্দে 

এবং ্ 

“কি করব জপ তপ দাঁন ব্রত আদ্দিক 

যদি করুণ! নাহি দীনে” 

গদ্দ দুইটা আমরা *চম্পতিপতি* ও “চম্পতি” ভণিতাধুক্ত পাইয়াছি। আবার২- 

“মদন কুঞ্জ ত্যজি চলল চতুর দুতি 

বকুল কুঞ্জে চলি গেল” 

"নথি হে বুঝি কহপি কটু ভাষ।” 

শি চি পারি 

“রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরি 

মিলল কানুক'পাশে” 

ইত্যাদি গান “ভূপতিনাথে”র ভণিতাধুক্ত পাওয়। গিয়াছে। “বল্পতদাস” কেবল “ব্রত” 

*. ১৩৩২) বঙ্গীয়-সাহিভ্য-গরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 



৪৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক' [ ১ম সংখ্য 

এবং “হরিবল্লভ” ও “রাধাবল্লভ” ভণিতারও বন্ধ পদ রহিয়াছে । এগুলিকে কোন মতেই 

বি্ভাপতির বলিতে পারা যায় না। | 

আমর। নিষ্কে রাধাবল্পভের ভণিতাুক্ত একটা নূতন ধরণের পদ উদ্ধত করিয়া! দিলাম । 

নাই রূপ নাই লেখা কাঁর স্ুত কার সথা 

তিহো কৃষ্ণ কোথ। তার স্থান। 

ত্রিদশের পিতা কেবা আস্ত! কৈল কার সেব৷ 

কোন কৃষ্ণ উলুকবাহন ॥ 

নাগশয্যা কেব কৈল বায়ন অর্থ কেবা হইল 

কোন কৃষ্ণ হৈল ধানকী। 

বানর মকল সনে কে বধিল দশাননে 

কোন কৃষ্ণ তারিল জানকী ॥ 

কেব! বাস্থদেবের বালা রি রি র্ ঘা 

কেবা হইল ব্রহ্মঞষি মুনি। 

অন্তর মানিল কারে কে বধিল কংসান্থুরে 

কার ভাবে কান্দেন গোপিনী ॥ 

কেবা রাধিকার স্থত ব্রজে হইল! 'অদভূত 

কোন কৃষ্ণ শ্রাদামের মাঝে ॥ 

সির্জন তার পরে সমরে বধিল কারে 

তখন রাধিক। ছিল কোথা 

হরে কৃষ্ণ নামে নামে কে দিল যোগাগ্ত। ধামে 

মধ্যখানে তিহো। কার স্থুত। ॥ 

কেব। নব্ীপে আসি শচীগর্ডে পরকাঁশি 

নাম কৈল বত্রিশ অক্ষরে। 

এক নামে *  * শ্রীরাধাবল্লভে ভণে 

বৈরাগ্য বলিয়ে ধুগাস্তরে ॥ 

২। পদদরত্বীবলীর ভূমিকায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে, আমরা ইতিপূর্বে 

“ভারতবর্ষ” (১৩২৯ পৌষ ) পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। রায় মহাশয় তাহার 

উত্তর দিয়াছিলেন বটে ( ১৩২৯ চৈজ্র ), কিন্ত তাহাতে আমাদের সন্দেহ দূর হয় নাই।; 

১। ১৩৩০, জৈযোষ্ঠ সংথ্য। ভারতবর্ষে আমর এই সঙ্গেছ জানাইয়। বিষয়টার পুনরালে।চন। করিয়াছিলাম। 

রায় মহাশয় জার তাহার উত্তর দ্বেন নাই। 
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চণ্ডীদাসের কয়েকটা নূতন গান আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের এই সন্দেহ আরও দৃ়ীভূত 

হইয়াছে। ভারতবর্ষে (ভাদ্র ১৩৩১) স্তাহার ছুই একটা গান ও আমাদের এই সন্দেহের 

কথ|। পুনরায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। আলোচনার সুবিধার জন্ত সেই একটা গান এখানেও 

প্রকাশিত হইল। এই গানটার প্রথম চারিটী চরণ শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে উল্লিখিত আছে। 
আমাদের সংগ্রহের মধো চরিতামুতের দুইটী পদ্দের উল্লেখে __ 

“কি কহব রে সথি আনন্দ ওর। 

চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর” ॥ 

( শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্ন্ত নৃত্যপদং ) 

এবং 

“হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে। 

কান্ুপ্রেমবিষে মোর তন্তু মন জারে ॥ 

রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াথ না পাড। 

ধাহ। গেলে কানু পাঙ তাহা উড়ি যা” । 

( শাস্তিপুরে মুকুন্দস্ত নৃতযপদং ) 

এইরূপ লিখিত রহিয়াছে । ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, পদ দুইটা প্রাচীন ম্হাঞ্জনের 

পদ। প্রথমটী যে বিদ্যাপতির, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় পদটা কাহার, 

এত দিন তাহা জানা ছিল না। সম্প্রতি আমরা চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত দ্বিতীয় পদ্টা সম্পূর্ণ 

পাইয়াছি,_ 
হাহা প্রাণপ্রিয় সথি কিনা ঠহল মোঁরে। 

কানুপ্রেমবিষে মোর তনু মন জারে ॥ 

দিবা নিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাই। 

ধাহা গেলে কান্থ পাই তাহা উড়ি যাই ॥ 
হেদে রে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি। 

অবলা করিনি মোরে জনমছুখিনী ॥ 

ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদ! আল! । 

এ পাঁপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কাঁল। 

অভাগী মরিলে হয় সকলের ভাল। 

চণ্তীদাস কহে ধনি এমতি না বল।॥ 

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, চণ্ডীদাসের শ্রুমন্মহাপ্রতুর আস্বাদিত গানই পরবর্তী 

সংগ্রহগ্রস্থে স্থান পাইয়াছে, উপরিউক্ত পদ হইতে আমাদের এই অনুমান সমর্থিত হইতেছে। 

শীলরতন বাবুর সংগৃহীত চণ্তীদাঁসের অনেক গানেই উপরিউক্ত গানের স্থুর ধ্বনিত হইতেছে । 
আমরাও এই স্থুরেরই অনেকগুলি নূতন গান পাইয়াছি, সুতরাং পদাবলীর চণ্তীদাস যে 
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মহাপ্রভুর পূর্ববন্তী এবং তাহার গানই মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন, এবং পরবর্তী সংগ্রহগ্রস্থেও 
তাহারই গাঁন সংগৃহীত রহিয়াছে, ইহা বেশ ভালরূপেই প্রমাণিত হইতেছে। রায় 

মহাশয় ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত মানিয়া৷ লইয়া পদরত্বাবলীতে চণ্ীদাসের অনেক গানে অন্ত কবির 

ভণিতা দেঁখিয়াই সেই নামেই ছাপাইয়। দিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভণিতা থাঁক সত্বেও তিনি 

বিদ্তাপতির গান লইয় যেরূপ বিচার করিয়া প্রকৃত রচয়িতা স্থির করিয়াছেন, চণ্ভীদাস সম্বন্ধে 

সেরূপ কিছু করেন নাই। তাহার কারণ, তিনি মাঁনিয়া লইয়াছেন যে, পদাবলীর চণ্তীদাস 
জাল! (এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় নিবেদন করিয়াছি )। পদ্দরস- 

সার অথবা পদরত্বাকরে থাকিলেই যে তাহা মানিয়। লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, 

অন্ততঃ এ সম্বন্ধে বিচার আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। 

৩। বায়শেখর, চন্দ্রশেখর, এবং শশিশেখরের ভণিতীধুক্ত পদরত্বাবলীতে প্রকাশিত প্রায় 

সমস্ত গানই পাওয়া গিয্লাছে। ইহাদের অনেক গান প্রায় সকল কীর্ভনীক্।গণের 

মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৭৫ পঁচাত্তর বৎসর পুর্বে (১৭৭১ শকাব্ধায় ) “পদ- 

কল্পলতিকা” নামে একখাঁনি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের মলাটে লিখিত 

আছে (বানান অবিকল রাঁখিলাঁম ),-- 

পদকল্পলতিক1 । 

ফণতঃ 

প্রাচিন পদ কর্তা মহাঁশরগণ রচিত শ্গৌরচন্দ্ 

প্রভৃতি শ্রাকষ্ণের বৃন্দাবন লীল৷ বিষয়ক পদ 

সম্প্রতি 

আীধুত গৌর মোহন দাস 

দ্বারা 

সংগৃহীত হইয়া 

কপিকাতার রাজেন্দ্র যন্ত্রে বস্ত্রিত হইল ॥ 

শকাব্দ ১৭৭১ 

এই পুস্তকথানিতেও শেখর কবিগণের অনেকগুলি গান পাওয়া যাইতেছে । আমরা শশি- 

শেখরের একটি পদ উদ্ধৃত রিলাম। 

“ইয়াদী কীর্দা গুণসমুদ্র শত সাধু শ্রীরাঁধ।। 
সছুদরস্ত চরিত তস্য পুরাহ মম সাধা॥ 

তস্য খাতক ভরি নাম্নক বসতি ব্রজপুরী। 

কস্য কর্জ পত্রমিদং লিখনং সুকুমারী ॥ 

ঠামহি তব প্রেম হল্পভ লইন্ু কর্জ করি। 
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ইহার লভ্য পাইব দিব্য প্রেম অথিল ভরি ॥ 
একুনে তিন বাঞ্। পুরণ পরিশোধ কলিষুগে । 

ইহার সাঁক্ষি ললিতা সখি শত মঞ্জরী ভাগে ॥ , 

তারিখ তস্য দ্বাপরস্য শশিশেখরে লিখিলাম। 

করুণ! করহে রাঁধে প্যারী এই খত লিখি দিলাম ॥” 

“বাঁধে জয় রাঁজপুত্রি মম জীবনদয়িতে” পদটী গদরত্বাবলীতে “বনের” বলিয়। উল্লিখিত 

হইয়াছে । যতদুর স্মরণ হয, এই পদটা স্বগীয় রুসিকদাঁন কীগুনীয়।র মুখে আমরা 

“শেখরের”” বলিয়া! শুনিয়াছি। “বঙ্গবাসী”র সংগৃহীত “দংগীতসারসংগ্রহে”ও এই পদদটা 

শেখরের ভণিতাম্ প্রকাশিত হইয়াছে । 

রাঁধে জয় রাজপুত্রি মম জীবনদয়িতে | 

যাও যাও বধু যত বড় তুমি জান! গেল তুয়! চ্িতে। 
তি ৫ সং রী 

গত রাত্রৌ যদভুন্মম ছুঃথং শুণ সরলে। 
বধিরে হম কিয়ে শুনায়সি তাহে শুনায়বি বিরলে ॥ 

সং ঁ গং ৯ 

কোপং ত্যজ পদমর্পয় মৃদুকিশলয়শয়নে । 

তোমা দরশনে শরীর জলিছে ফিরি যাঁহ তাঁর সদনে ॥ 
স€ সঁ সং ৯ 

এই ধরণের পদ প্রীক্ন শেখরকবিগণেরই নিজস্ব, ইহা বধনের কিরূপে হইবে? পদ- 

রত্াবলীতে দুইবার “গুণনিধি বট” কথা আছে, সুতরাং দ্বিতীয় চরণের আমাদের উদ্ধত 

পাঠীস্তরটী সংগত বলিয়া মনে হয় গানের শেষে ভণিতা এইরূপ, 
“শাস্তিং কুর দত্তৈদশি 

কোঁপং ত্য রুচিরে। 

তথ৷ ফিরি যাহ পুন দংশিবে 

সুখ পাৰে কতে শেখরে ॥৮ 

৪ | যছুন!থের স্ুবল-মিলনের যে পদগুলি প|ওয়া যাঁয় নাই বলিয়া পদরত্াবলীতে সংগৃহীত 

হয় নাই, আমর! সেগুলি পাইয়াছি,.অস্ততঃ সেই ধরণের পদ। একটা পদ ও পদাংশ নিয়ে 

উদ্ধত হইল। 
(ক) পম্থুবলে করিয়া সঙ্গে বিপিন বিহার রঙ্গে রসময় বিদগধ শ্তাম। 

রাঁধাকুণ্ডততীরে আসি কুস্থমকাননে বসি শোঁভ! দেখে অতি অনুপম ॥ 

বৃন্দাদেবী হেন কালে আসি সেই স্থানে মিলে চম্পক কুস্থন করে করি । 

সুবলেরে সম্পিল তি'হো কৃষ্ণের অঙ্গে দিল উদ্দীপনে রাঁধার মাধুরী ॥ 
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প্রেমে চতুর্দিগে চায় অরুণ লোচন তায় পুলকে পুরিল প্রতি অঙ্গ । 

ধরিয়া সুবলের করে কছে গদগণস্বরে মিলাইয়া দেবে রাইএর সঙ্গ ॥ 

শূন্য হেরি সর্বক্ষণ তাহা বিনে বৃন্দাবন মোর মন তাহার ধিয়ানে। 
যদি নাহি আসে প্যারি রাধা রাধা রাধা বলি যছ্ুনাথ ত্যজিবে পরাণে॥ 

আই গানের পর-_ 

(খ) রাধ। রাধা বলি নাগর পড়ে ভূমিতলে। 

বাছু পসারিয়া সুবল শ্র।ম নিল কোলে ॥ 

এই কলি ছুইটী আছে। তাহার পর "তুক গান” আরম্ত হইয়াছে । যথা, 
গ| তোল রে চূড়াধারী। বনে নাই তোর রাধা প্যারী। 
হায় আমি কি করিলাম। কেনে রাধার কুঞ্চে এলাম ॥ 

ঠাপার ফুল তোঁর হাঁতে দিলাম । 

প্যারী মনে পড়াইলাম ॥ ইত্যাদি 

তার পর আছে, 

ধীরে ধারে রাধাঁর নাম জপে কৃষ্ণকানে। 

রাইনাঁম পরশিতে পাইল চেতনে ॥ 

আবার তুক গীন; শেষে ভণিত। এইবূপ,__ 

রাধা আনি দিব স্ুবল ৰলিল। 

যছুনাথ দাসের মনে আনন্দ বাড়িল॥ 

৫। শ্ঠামানন্, শ্রামচাদ, হ্যামদাস ও জগদানন্দের পদ অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে । 

জগদানন্দের আক্ষেপ অন্ুরাগের যে পদটী পদরতাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার গ্রথম চরণটা 

সন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। যে কবি জগদানন্দ পরবর্তী কবিদের সুবিধার জন্ট 

“অম্ল” “বিমল” “কোমল” “কমল” ইত্যাদি মিলাত্মক শব্দের অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, 

তিনি যে “কেন গেলাম জল ভরিবাঁরে,,....১১০,০০, ব্যাধ ছিল কদস্বের তলে,” এইক্নপ 

মিল করিবেন, এ বিষয়ে রায় মহাশরের সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। আমর! ইহার পাঠাস্তর 

পাইয়াছি_- 
“সই কেন গেলাম যমুনার জলে । 

নন্দের নন্দন চাঁদ পাঁতিয়া রূপের ফাঁদ 

ব্যাধছলে কদন্বের তলে ॥” 

পদরত্বীবলীতে গোবিন্দদাসের “হোর কি দেখিগে। বড়াই কদদম্বের তলে* এই গানটা 

উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং জগন্নাথের পদের মধ্যে “বড়াই হোর দেখ রঙ্গ চায়্যা” এই গানটা 
উদ্ধৃত হইয়াছে । আমরা জগন্নাথের “হোর কি দেখিয়ে গো! বড়াই কদদ্বের তলে” এই শীর্ষক 

একটি গান পাইয়াছি। বংশীবদনেরও একটি গানের প্রথম চরণটা এইরূপ, পরে উদ্ধৃত করিব। 
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ঠাকুর নরোত্তমের৪ অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে । বংশীবদনের বলিয়া প্দানলীলার” 

( পদরত্বা বলী, ৩৬৯ সংখ্যক পদ ) যে পদটি পদ-রত্বাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই পদটি গোবিন্দ. 

দাসের। সুগ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়! শ্রীযুক্ত গণেশদাসের মুখে “দাঁন গানে” গোবিন্দ দাসের এই পদ 
বহুবার গুনিয়াছি। আমাদের সংগৃহীত পুথি হইতে গানটা অবিকল নিয়ে উদ্ধত হইল,__ 

এইমনে বনে, দানী হইয়াছ, ছুঁইতে রাধার অঙ্গ। 
রাখাল হইয়া, রাজবাল! সনে, কিসের রুভস রঙ্গ ॥ 
এমন আচার নাহি কর ডর, ঘনাইয়! আসিছ কাছে। 
গুরু বর আগে করিব গোচর, তখন জানিবে পাছে ॥ 

ছুয়ে! না ছুয়ে ন। নিলাজ কানাই আমর! পরের নারী। 

পর পুরুষের পবন পরশে সচেলে সিনান করি।॥ 

গিরি গিয়। যদি গৌরী আরাধহ পান কর কনক ধুমে। 
কাম-সাগরে কামন। করহ বেণীব্দরিকা শ্রমে ॥ 

সূর্য্য উপরাগে সহস্র স্ন্দরী ব্রাহ্মণে করাহ সাঁথ। 

তবু হয় নহে তোমার শকতি রাই অঙ্গে দিতে হাত ॥ 

গোবিন্দ দাসের বচন মানহ, না কর এছন ঢগ। 

যেই নগরী ও ঝূস আগরী, কর্হ তাঁকর সঙ্গ ॥ 
এই গানের চতুর্থ চরণে “কাঁচের পুতলী সোনার বরণে ছু'ইলে বদলে পাছে” কোন কোন কীর্- 

নীয়ার মুখে এইরূপ পাঠীস্তর শুনিয়াছি। পদরত্বাবলীর বংশীবদনের পদটাতে ছন্দেরও মিল নাই, 

পরঘুত্রিপদী ও দীর্ঘত্রিপদীতে গোলমাল হইয়। গিয়াছে। পূর্বোক্ত পদের প্রত্যুত্বর-স্বরূপ গোবিন্দ 
দাঁসেরই আর একটা পদ আছে, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম,_- 

তোৌহা!র হৃদয়, বেণীব্দরিকাশ্রম উন্নত কুচগিরি জোর। 

স্থন্দর বদনছবি কনক ধুম পিবি ততহি তপত জীউ মোর ॥ 

সুন্দরী তৌভারি চরণযুগ ছোড়ি। 

গোরী আরাধনে কাহ। চলি যাঁওব তু সে তিরথময়ী গোরী। 
স্থন্বর সিন্দুর মৃগমদ পরশল এহি স্থুরযগ্রহ জানি। 

তুয়া পদন্খ ছ্বিজরাজহি সোৌপলু সুন্দরী সহআ পরাণী ॥ 

কামসান্গরে পুনঃ সহজই নিমগন কাম পুরবী তু রাই। 
শ্তামর বলি অব চরণে না ঠেলৰি গোবিন্দদাস মুখ চাই | 

বংশীবদন, গোবিন্দদাস, লোচনদাস, জ্ঞান্দাস, অনস্তদাস, বংশীদাস, প্রেমদাস, রামচন্দ্র, গিরিধর, 

নরহরি, বল্পভদাস প্রভৃতির বনু পদ পাওয়। গিয়াছে। এই সমস্ত পদের পাঠাস্তর ইত্যা্দিও 

অনেক পাইয়াছি। কবি বংশীদাসের ভজনরত্বাবলী প্রভৃতি হই একথানি পুম্তকও পাইয়াছি। 

৬। পদরত্বাবলীতে কানাই খু'টিয়ার একটী গান আছে, রাঁয় মহাশয় ইহার পরিচয় জিজ্ঞাস! 
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করিয়াছেন। আমরা যত দুর জানি, ইনি মহী প্রভুর সমসামা়িক এবং ০ প্রভুর প্রিয় পার্থর 

উৎকলদেশীয় একজন ভক্ত । বৈষব-বন্দনার মধ্যে আছে. 

“জয় জয় কানাই খুঁটির। শিখি মাহিতি গোপীনাথ।চা্য্য |” 

জ্চৈতন্তচরিতমূতে মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আছে, 

“"এইমত নান! রঙ্গে চাতুন্ম।দ্য গেলা । 

কষ্ণজন্যাত্রয় প্রভু গোপবেশ হইলা ॥ 

কানাই খু'টিয়া আছেন নন্দবেশুধরি | 

জগন্নাথ মাহিতি হইয়াছেন ব্রজেশ্বণী ॥ 
৫ 

কানাই খুঁটিয়। জগন।থ ছুই জন। 

আবেশে বিলাম্ম ঘরে যত ছিল ধন । 

দেখি মহাঁগ্রভু বড় মস্তোব হইল । 

পিতামত। জ্ঞানে দেহে নমস্কার কৈল। 

স্থতরাং বুঝ। যাইতেছে, কানাই খুঁটিয়। তৎকাীন বৈষ্বসমাজে একজন পরম ভক্ত বলিয়! 

পরিচিত ছিলেন। শ্রীমন্মহীএতু ধাহাকে পিত। বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহার সৌভাগ্য-_ 

গর্বের সামগ্রী । অনুসন্ধান করিলে হয় ত এই ভক্ত কবির বিস্তৃত জীবনী এবং 'আরও পদাবলী 

আবিষ্কৃত হইতে পারে । আমর! এ দিকে পরিষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
পদরত্র।বলীতে অজ্ঞাত গদকর্তগণের পদের মধো “যে দেশে আ।ছল বাশীসে দেশে মানুষ 

নাই”, (৬০৩ সংখাক) এই যে পদটা উদ্ধৃত হইয়াছে, চণ্ীদাসের “কালার লাগিয়া 

হাম হব বনবাসী” ( নীলরত্তন বাঁবুর সংগৃহীত ২৬৫ সংখ্যক পদ) এই পদটার ছুইটা চরণের 

সঙ্গে ইহার ছুইটী চরণের অবিকল মিল আছে, ভাবেরও সামগ্রস্য আছে। তথাপি পদ- 
রত্বাবলীর--“মন চোরার বাঁশী বাঁজও ধীরে ধীরে” এই গানটার ধারা দেখিয়। “যে দেশে 
আছিল বাঁশী” এই গানটাও আমাদের কানাই খুঁটিয়ার বলিয়া মনে হইক্সাছে। মহাপ্রভুর 
সময় পুরীধাঁমে চণ্ীদাসের গানের বিশেষরূপ আলোচন। প্রচলিত ছিল। সুতরাং আশ্চর্য্য 
নছে, কানাইএর গানের মধ্যে চণ্ডীদাসের স্থুর বা গনের অবিকল ছুই একটা চরণও পাঁওয়। 
যাইবে। “যে দেশে আছিল বাশ” গানটার ভণিতা এইরূপ,__ 

| | বাশী হৈল প্রাণের বৈরী জীবনে কি আশা। 
কানের ভিতর কান|ইএর বাঁশী প|তিয়াছে বাস! ॥ 

ভণিতার এই “কানাই” শব্টাকে আমরা দ্বার্থ চক শ্রিষ্ট শণ বলিয়া মনে করি। পদরত্রাবলীর 
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এই ছুইটী গাঁন মিলাইয়। পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই ছুইটা গানের বিষয়বস্ত 

৪ রচনার ধার! প্রায় অভিন্ন | 

উদ্ধব, শিবরাম, রাঁধামোহন, মাধব এবং স্থরদাসের অনেকগুলি গান আমরা পাইয়াছি। 

আমাদের মনে হয়, এই পদকর্তা মাধবেরই 'আ্রীকৃষ্ণমঙ্গল” নামে একখানি গ্রস্থ আছে। এই 

শ্রীকষ্ণমঙ্গল আজিও গায়কেরা গাঁন করিয়া থাকেন। দ্বিজ পরশুরামেরও একখানি শ্রীকৃষ- 

মঙ্গল আছে, এ গ্রন্থখানিও প্রকাণ্ড, এবং ইহাও গায়কের। গান করিয়া থাকেন। “মাধবী” 

ভণিতাযুক্ত “্রসপুষ্টি মনোশিক্ষা” নামক একথানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে । মাধবীর পদও 

আছে। 

৭। পদরদাবলীতে নটবর দাসের একটামাত্র গান উদ্ধৃত হইয়াছে এবং রাঁয় মহাশয় কাঁনাই 

গৃটিগার মত ইহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । পদকল্পতরুতেও নটবর দাসের একটা 
পদ আছে। 

আমাদের মনে হয়, নটবর দাসের বহু পদ আছে। আমর! নিয়ে ষে একটি পদ উদ্ধৃত 
করিলাম, তাহা হইতে এইনূপ অনুমান স্বাভাবিক যে, ইনি শ্রীগৌরাগপার্ধদ প্রধান 

গ্রধান ভক্তগণের প্রত্যেকেরই বনানা-গান রচনা করিয়াছিলেন। আমরা ইহার পাণ্ডবগীতার 

অনুবাদ পাইয়াছি। নিম্নে একটা পদ ও অনুবাদের একটা উদাহরণ প্রদত্ত হইল । 

তুমি মোর সথাবর সকল আনন্দকর সথাতে পরম প্রেষ্ঠ! মোর। 

তোর গুণ গাঁন করি রাঁধাভাবে ভাব ভারি সুবল বলিয়। নাম তোর ॥ 

আরে মোর গৌরীদাস পণ্ডিত। 

তুমি মোর প্রাণধন তোঁমাতে মোর সদা মন তুমি মে।র গে।পীতে মণ্ডিত ॥ 
'অস্থিকাঁতে বাস হবে আমার সনে থাকিবে বিগ্রহেতে ছুই ভাই স্থিতি । 

কহিতে কহিতে গ্রতু স্থির নহে মণ কঙু আমার আমার করে নিতি ॥ 

কহে দাস নটবরে বহু সাঁধ মনে করে আমারে করহ তুমি সঙ্গী । 
রূপের সঙ্গিনী কর এই নিবেদন ধর কর মোরে চরণেতে রঙ্গী ॥ 

প|গুবগীতার অন্বাঁদ,__ 

শল্য কহে শুন সবে কৃষ্ণরূপগুণ। 

কহিব আনন্দ মনে সভে মিলি শুন ॥ 

জর জয় কৃষ্ণ গুণমণি। 

রূপগুণ কি কহিব কিবা আমি জানি । 

জিনিয়া অতসীপুষ্প রূপ মনোহর । 

শ্মচ্যুতানন্দ প্রভু পীত পট্টধর ॥ 

দাস নটবরে নতি করয়ে গোবিনে । 

ভয় মাত্র নাশ হয়ে কহিনু সানন্দে ॥ 
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৮। পদরত্বাবলীতে নূতন প্রকাশিত পদকর্ত। বলিয়৷ রায় মহাঁপয় যে কয়জনের নাম 

দিয়াছেন, আমাদের পুর্বকথিত ১৭৭১ শকে প্রকাশিত “পদকল্পলতিকা” গ্রস্থথানিতে 

তাঁহাদের মধ্যে কাশীদাস, বীরবানু, রাজচন্দ্র ও ভাগবতানন্দের নাম পাওয়া যাইতেছে । 

এ এ পদকর্তার পদরত্ববলীতে প্রকাশিত পদ কয়েকটাও অবিকল তাহাতে মুদ্রিত রহিয়াছে। 
কেবল ভাগবতানন্দের পদের ছুইটা চরণ পদকল্পলতিকায় অতিরিক্ত আছে,_-( ১ম ছুই 
চরণের পর ),-- | 

“জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধাকান্ত। 

জাগহে রসিকবর কিশোরী প্রাণনাথ॥ 

১৩৩১ সালের ৬_-১২ সংখ্যক “বীরভূষি” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় ভাগবতানন্দের 

দুইটী পদ প্রকাশ করিয়াছেন। 'আর কাশীদাসের পদেও একটু গোলযোগ 'আছে। .পদ- 
রত্বাবলীতে যেখানে আছে,_- 

বিলাদে গোবিন্দ প্রেম আনন্দ সঙ্গে নব নব রঙ্গিনী। 

পদকল্পলতিকায় সেখানে দেখিতে পাই, 
“নাচে সুনাগর রাইকরে কর অধরে বেণুবর শোহিনী। 

পদরত্ব(বলীতে ইহার পরে যে ছুইটী চরণ আছে, পদকল্পলতিকাম্ন তাহা! নাই । বাঁকী সমন্ত- 

টুকু একরূপ। 
৯। পদরত্বাবলীতে “কুবের আনন্ব” পদকর্তার একটী পদ আছে, পদটী গৌরাঙ্গবিষয়ক | 

আমরা দাস কুবের নামক একজনের ভণিতাঁযুক্ত' একটা গৌরাঙ্বিষয়ক বাউলের গান 
পাইয়াছি । দাস উপাধি বৈষ্ণবের সার্বভৌমিক, সুতরাং কুবের আনন্দ ও দাস কুবের এক 

জনও হইতে পারেন। এমনও হইতে পারে যে, ছন্দের অনুরোধে আনন্দ এখানে অন্তহিত 

হইয়াছে। এ কালেও কবিতার মিল খু'ঁজিতে খু'জিতে অনেকেরই আনন্দ লোপ পায়, ইহ! প্রায় 

বছজনবিদিত। আনন্দের পরিবর্তে কুবেরের পূর্বে দীনতাসূচক দাস আসিয়া স্থান 
লইয়াছে, ইহাঁও অস্বাভাবিক না হইতে পাঁরে। পদ্দাবলীর সঙ্গে বেমানান্ হইলেও গানটা 

আমর! নিয়ে উদ্ধত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পাঁরিলাম ন!। 

যদি দেখতে পাই গউরময় সকলি। 

গউর আমার বসন ভূষণ গউর নয়নপুতলী ॥ 

গউর আমার নয়ানের তারা” 

গউর-চাঁন্দে গগন-চান্দে চান্দে চান্দ তাঁরা 

মনহরা তার রূপ দেখে তুলি; 

গউর আমার জপের মালা গউর গলার মাছ্লী। 

নয়নের অঞ্জন গউর। 

গউর নলক উল্কি তিলক চ্গহার গউর' 
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নাঁকৃছবি গউর ঠাপকলি 
গউর আমার সোনার সি'তি মুক্তামতি ঝল্মলি ॥ 

গউর ঝুমক ঢেরী ছন্দ 
গউর আমার খাঁক্ বাজ্জুবন্ধ 

গউর টিকৃলী গলার হাস্ুলী ; 

গউর ঝটকা গজরা কোমড়বেড়। বরপাট। গে! বিলকুলি। 

গউর নথ, সাতলহর মালা, 

চুলবান্ধ! দড়ি গউর পইছে পউলা, 

£ হাতের চুড়ি কাচুলী ( আমার গউর ) 

দান কুবের বলে নিদেন কালে পাই যেন চরণধুলি ॥ 

১০। তরুণীরম্ণ ও দীনবন্ধুরও অনেকগুলি পদ পাওয়া! গিয়াছে। 

১১। পদরত্বাবলীতে “অজ্ঞাত পদকর্তীগণে”র রচিত কতকগুলি পদ আছে। এগুলির 

মধ “সে বন কতই দুর”? “ওরে বাঁশী কেমন কর্যারে,* “তৈল নিঠুরের আগে,” “কুশলের 

কিকাঁজ ওহে নাথ,” “সে বেশ তোম।র কৈ কৈ ₹ে,” গব্রজে চলছে ব্রজেশ্বর,” «ওহে নাথ 

সেই তো আইলে” প্রভৃতি পদগুলি “তুকো” বা “তুক” বা “পল্লব” গান। এগুলি একজনের 

রচিত নহে, কোন স্থুরসিক কবিত্বপ্রতিভাবান্ কীর্তনীয়। হয় ত গান গাহিতে গাহিতে 

ভাবের মুখে অনুপ্রাসযুক্ত মিলাত্মক ছুইটী “আখর” দিলেন, দলের লোক সেটী মনে 

করিয়। রাখিল বা তিনিই আসর হইতে বাঁসায় আসিয়া তাহ! লিখিয়! রাখিলেন। এইরূপে 

হয় তিনিই, নয় ত তাহার পরবত্তী বা সমসাময়িক অপর একজন কীর্তনীয়া সেই আখর 

ছুটা শিথিয়| গাহিতে গাহিতে তাহার সঙ্গে আবার আর ছটা আখর যোগ করিয়া দিলেন, 
এইরূপেই তুকে। গানের স্যা্ট হয়। বিপ্র পরশুরাম বা দ্বিজ মাধব-রচিত শ্রীরুষ্ণমঙ্গল, 

গুণরাজ খানের শ্রকুষ্ণচবিজয়, কালীচরণ দাস প্রভৃতি নানা কবির রচিত দানখণ্ড, নৌকা- 

বণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতেও ছুই একটা ধুয়া-গাঁন কার্তন-গানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, 
এই সমস্ত গানে প্রায় ভণিতা থাকে না। এই ধরণের ভাঙ্গা গানগুলিও অনেক স্থলে তুকো'র 

পরিণত হইয়াছে, এবং যে সম্পূর্ণ গানগুলি কিন! শ্রতিমধুর পয়ার বা ত্রিপদীর যে খানিকট! 

ংশ কার্তনীয়াগণ এ সব মঙ্গলগ্রস্থ হইতে গানের সুবিধার জন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবতী 

সংগ্রহকারগণ তাহাই ভণিতাহীন পদ বলিয়া আপন আপন সংকলিত গ্রস্থে চালাইয়া দিয়াছেন; 
সেপ্তলি এখন অজ্ঞাত পদকর্তীর পদ বলিয়! চলিতেছে । প্রাচীন ঝুমুর গান হইতে তুকোর 

সুরের স্থষ্টি হইয়াছে । পরমানন্দ অধিকারীর তুকে। খুব প্রসিদ্ধ ছিল। পাচালীর প্রসিদ্ধ কবি দাস্ু 
রায়ের. “দেবতা আর অস্ুরে 

জামাই আর শ্বশুরে* 
দৌহাগুলি তুকোরই পরিণতি । কীর্তন গানে “কথা”, “দোহা”, “আখর” "তুক”) “ছুট” প্রস্তুতি 



৫৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য। 

কতকগুলি সংকেত প্রচলিত আছে, বারাস্তরে এই সমস্ত বিষয় আলোচনার ইচ্ছা রহিল । 

ষছুনাথ দাসের গানের মধ্যে আমর! প্রসঙ্গত তুক্কোর নমুন| দিয়াছি। 

১২। ইতিপূর্বে রাঁয় বাহাছুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট মহাশয় কিছু কম-বেশী প্রায় পৌনে 

ছুই শত পদকর্তার নাঁম সংগ্রহ করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাহার পদরত্বাবলীতে 
আরও ২৮ জনের সন্ধান দিয়াছেন। কিন্তু ইহ! যে যথেষ্ট নহে,__ধাহারাই প্রাচীন পুথির খবর 

রাখেন, তীাহারাই এ কথ স্বীকার করিবেন। আমরা. যে অতি সামাহ্া লোক--আমরাই 

আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে পুরাণ পুথি সংগ্রহ করিতে গিয়া ডাঃ সেন ও রায় মহাশয়ের 

সংগ্রহের পরে আরও বত্রিশ জন নূঙন পদকর্তার নাম ও গাঁন সংগ্রহ করিয়াছি। নিয়ে ইহাদের 

নাম প্রকাঁশ করিলাম। পদ এবং পরিচয় যি পারি, পরে প্রকাশ করিব । 

পদকর্তীগণের নাম 

১। অকিঞ্চন দাদ, ২। উদয়াদিত্য, ৩। কান্ত দাঁস, ৪। কৃষ্ঝবিহাঁরী, ৫ । গঙ্গারাম, 

৬। গোকুলানন্দ ঠাকুর, ৭। গোপীচরণ দাস, ৮। জগদানন্দ ঠাকুর, ৯। জয়নারায়ণ, 
১০। দামোদর, ১১। দেবানন্দ, ১২। নসীরাম, ১৩। নয়নানন্দ ঠাকুর, ১৪। নীলকণ্ঠ, 

১৫। ব্রজনাঁথ, ১৬1 ভগীরথ, ১৭। ভবানীদাস, ১৮। মহাদেব, ১৯। মাঁণিকটাদ ঠাকুর, 
২০। মুকুন্দ, ২১। যাদবিন্দ, ২২। যুগল, ২৩। রতন, ২৪। রামনারায়ণ, ২৫ রোহিণীনন্দন, 

২৬। ললিতা দাস, ২৭। লালু নন্দলাল, ২৮। শোভাঁরাম, ২৯। ন্বর্ণলালী, ( মহিল। কৰি ), 

৩*। সেবাঁচান্দ, ৩১। হরিদাস, ৩২। হ্াদয়রাম। 

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 



বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণ! 
বৌদ্ধধন্্ম বলিলে এখনও আমরা অনেকেই একটি নিরবচ্ছিন্ন ধর্দাম্দোলনের কথাই 

মনে করিয়া লই। বুদ্ধদেবের নাঁমের দ্বারা পরিচিত হওয়ায় বহুশতাব্বব্যাপী ধর্মধারাটির 

শাখাগুলির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না। কিন্তু যুগে যুগে, দেশে দেশে, নানা আচার্যের 

নব নব মত ও অন্তান্ঠ ধর্মের প্রভাবের ফলে প্রাচীন বুদ্ধমত কত যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ 

করিয়াছিল, তাহা এখন আর লক্ষ্য না করিলে চলে না। আধুনিক পণ্ডিতদিগের এশিযাব্যাপী 
অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইতেছে যে, শুধু ওঁদীচ্য ও দাক্ষিপাত্য, এই ছুইটি বিভাগে ফেলিতে 

পারিলেই বৌদ্ধধন্ম ব্যাপারটিকে বুঝিতে পারা যাঁয় না। ইহাদ্দের উভয়েরই মধ্যে আবার 
পরম তত্ব ও অবান্তর বিষয় লইয়া মতভেদ হওয়ায় অসংখ্য উপশাখ।র স্যটটি হইয়াছিল। 

বৌদ্ধধন্ম যেখানেই গিয়াছে, সেখানেই দর্শন ও শিল্পকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত করিয়াই 

স্থগিত হইয়া যায় নাই--তাহার প্রভাব নৃতন দর্শন ও শিল্পের জন্ম দ্বারা সার্থক হইয়া! 
উঠিয়াছে। | 

এই প্রবন্ধে আমি বাউলা দেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লইয়া আঁলোচন! করিতে চাই 
না। আমার উদ্দেশ্য, বাঙালী বুদ্ধদেবকে কি চোখে দেখিয়াছে এবং তাহাকে ও তাহার 

নামে পরিচিত ধর্মসমাজগুলিকে সাধাঁরপ বাঙালী কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই 

বুঝিবার চেষ্টা। আমরা দেখিতে পাই, সকল সময়ে বাঙালী বুদ্ধদেবের মতকে অনুকূল ভাবে 

গ্রহণ করে নাই। একদিকে যেমন খাঁটি বৌদ্ধপ্রভাব বেশ প্রবল ছিল, অন্য দিকে আবার 

বিপক্ষতাও চলিয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ-শাপিত হিন্দুসমাঁজে বুদ্ধদেব নিজে অবতারত্বে 

গৃহীত হইলেও তাঁহার মতকে বেদবিরোধী বলিয়৷ “পাষগুমত” বলিতেও বাঙালী বিরত হয় 

নাই । 

মোটামুটি প্রাচ্ভারতের সঙ্গেই বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক কিছু বেশী ঘনিষ্ঠ। বুদ্ধদেব নিজে 
মগধে সম্বোধিলাভ করেন। রাঁজগৃহ তাহার অতি প্রিয় স্থান ছিল। তাহার ছুইজন প্রধান 
শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন মগধের অধিবাসী ছিলেন। তাহার জীবনকালে বৌদ্ধধর্ম 
যে, এ দেশে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা অনুমান মাত্র করা যাইতে পারে। কোন 
কোন প্রাটীন পালিহুত্র রাঁঞগৃহেই রচিত হয় বলিয়া জান বায় ; যথা-রত্বমেধশ্থত্ | 

মৌরধ্যসআট অশোক প্রিক্দদর্শী নাম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের বহুস্থানে তাহার নিজের 

রাজ্যমধ্যে পর্বত ব1 স্তস্তগাত্রে বনু ধর্মলিপি লেখাইয়াছিলেন। এন্প লিপি লেখান প্রাচীন 
ভারতে বেশ চলিত ছিল। এপর্য্স্ত বাঙ্ল! দেশের সীমার মধ্যে তাহার কোনই লিপি 

পায় যায় নাই । সুদুর উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশগুলিতে লিপি স্থাপিত করিয়! শুধু পুর্ব" 
্ 



৫৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা”. 

দিকৃটি বাদ দিবার কারণ কি? তিনি “বুধসি ধংমসি সংঘসি” ( ভাঁবরু লিপি ) তাহার-গৌরব 

ও প্রসাদের” কথা জানাইয়া বলিয়াছেন যে, “এ কেঞ্চি ভগবত। বুধেক্ ভাঁসিতে সবে সে সুভাঁধিতে 

বা, সুতরাং তাহার সময়ে যদি বাঙজাঁয় বৌন্ধধর্থের প্রচার হইয়া থাকে, তবে ত্রিরাত্বর গৌরব 

ও বুদ্ধদেবের সুভাধিত বাঁঙাঁলীর নিকটও মর্ধ্যাদা লাভ করিত, লন্দেহ নাই। 
অশোঁকের সময়ে ও তাঁহার কিছু পরে প্রাচীনপন্থী বৌদ্ধগণ বাউলা দেশে কিরূপ প্রভাব 

বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহ। বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে বড় একটা জান! যায় না। একটি কথ 

লক্ষ্য করিবার মত। বৌদ্ধদের প্রাচীন ১৬ জন স্থবিরের মধ্যে বাঁঙালীও ছিলেন দেখা যায়। 

একজনের নাঁম ছিল কালিক, ইহার বাড়ী তমলুকে। ইনি কোন্ সময়ের লোক, তাহা 

জানিবার উপায় নাই। ইহার ঘর্ণনা এইরূপ পাওয়া যাঁয়,-7811/7 0০91017950০ 

12101211190) ০515 2. 2091061) ০৪171110210 5165 01:007700 0 ৪ ০1019 01 
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নাম বনবাঁসী, ইনি রাঁজগৃছের সপ্তপর্ণী গুহানিবাসী ছিলেন। ইহার বর্ণনা এইরূপ কর! হইয়াছে, 
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(101. 0. 2.) ইহার! প্রাচীন স্থবিরপন্থী ছিলেন, তাহা বেশ বোঁঝ। যাঁয়। ইহাদের প্রভাব 

বোধ হয় কম ছিল না। কারণ, একজনের ১১ শত ও অন্ত জনের ১৪ শত অর্ৎ ছিল, 

স্থতরাঁং এই সংখ্যার উপযোগী শ্রাবক নিতাস্ত কম থাকিবার কথা নয়। এই স্থবিরদের প্রভাব 

বাঙলা দেশে কতটা ও কতদিন ছিল, তাহ! সহজে বুঝিতে পাঁরা যায়না । তবে খৃষ্টায় ৭ম 

শতাববীতেও আমরা সমতটে প্রাচীন স্ৃবিরপন্থীদ্দিগকে দেখিতে পাই। 

৩৪-সআাটদিগের আমলে ত্রাহ্মণ্য ধর্দের পুনরুখান হয় বলা যাইতে পারে। সাহিতা, দর্শন 
ও শিল্প প্রভৃতিতে এক যুগান্তর আলিয়া পড়ে । পরুমভাগবত গুপুদআাটের! বৈষ্ণবধর্্মাবলম্বী 

ছিলেন বলিয়! বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করিতেন না, রাজসাহাঁষ্য না পাইলেও বৌদ্ধ প্রভাব, 

বিশেষতঃ বৌদ্ধশিল্প চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বাঙলাঁদেশে গুগুসআটরদিগের যে সব 
অনুশাসন পাওয়। গিয়াছে, তাহাতে ৫বষ্বধন্্ম প্রচারের চেষ্ট1 দেখ! যায়, কিন্ত প্রাচাভারতের 

শিল্প-চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ই বেশী সাহাঁধ্য করিয়াছিল। গুপ্তদিগের আমলে বাঙলা দেশের লোকেরা 
বৌদ্ধশিল্পের মধ্য দিয়! বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণ! পোষণ করিত, তাহার নিদর্শন ভাগলপুরের 
নিকট স্ুলতানগঞ্জের তাত্রনিন্মিত দণ্ডায়মান বৃহৎ বুদ্ধমূত্তি ও দক্ষিণবঙ্গের শিববাড়ীতে প্রাপ্ত 

উপবিষ্ট বুদ্ধমূত্তি। এই ছুইটি মুত্তিতেই শিল্পীর কলাকৌশলের সঙ্গে বুদ্ধের অন্তর্ভাবের চমৎকার 
মিলন ঘটিয়াছে। . | 

বুদ্ধ সম্বন্ধে যতই প্রর্কৃত কখা লোকের অজ্ঞাত থাকিতে লাগিল, ততই তাহার নাম ও 

কাজের স্নে নানা মায়া ও অলৌকিকত। জড়াতে লাগিল ।.' চম্পায় রচিত প্লঙ্কাবতা রস্ুত্রে” 



সন ১৩৩৪ ] বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণ! ৫৯ 

এরূপ উক্তি আছে। থুঃ ১১শ শতাব্দীতে রচিত “বোধিসত্বাবদান-কল্পলতা”য় স্ুমাগধা অবদান 
নামে একটি কাহিনী আছে। ইহাতে দেখ! যায়, প্রাচীন পৌগু, বর্ধনে পুর্বে জৈন প্রভাব ছিল, 
পরে বুদ্ধের অনুশাসন প্রচারিত হয়। এই কিংবদস্তী কত দিনের প্রাচীন, তাহ! জানিবার 
উপায় নাই। তবে পৌগু,দেশে যে বৌদ্ধধন্ম প্রচারের কথা পাওয়া যাঁয়, তাহা প্রাচীন ধরণের । 
সংস্কতে লিখিত বৌদ্ধ গ্রস্থ *দিব্যাবদ|ন* হইতে আমরা জানিতে পারি, অশোকের সময়ে 

পৌগু বর্ধনে আঁজীবিক ও জৈনদিগের খুব প্রভাব ছিল। বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্ষমত! 

দেখাইবার জন্ত তাঁহার আকাশপথে চলাচলের কথ৷ বণিত হইয়াছে । ইহা ছারা বোঝ। যায়, 

তখন লোকে বুদ্ধদেবের গ্রকৃত মহত্বের কথ। ভুলিয়া, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বাঁহা বিভূতি 

আরোপ করিতে আরস্ত করিয়াছিল । 

খৃষ্টার সপ্তম শতাব্দীতে কান্তকুক্জের রাজা হর্যবর্ধনের সময়ে বহু চীনা ভ্রমণকারী এ দেশে 

আসিয়াছিলেন-_তীহাঁদের বিবরণ হইতে তখনকার মতামত জানা যায়। তথন কান্টকুজের 

প্রচলিত মতকে আদর্শ ধরিলে বুঝিতে পাঁরা যাঁয় যে, বৌদ্ধধর্ম আর আগেকার মত প্রবল ও 

অপ্রতিদ্বন্দিভাবে চলিতে পারে নাই-_তাহাকে দেব-বাঁদীদিগের সঙ্গে আপোষ করিতে 

হইয়াছিল। তাই কান্তকুক্জের রাজার উৎসবে বুদ্ধ, শিব ও হ্ধ্য সমান্ভাঁবে সম্মান 

পাইয়াছিলেন। 
এই সময়ে বাঙলাদেশে বৌদ্ধমত যেক্প প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল, ব্রাঙ্গণ্যধর্ম্নেরও সেইরূপ 

প্রভাব দেখা ষায়। ইউয়াঙ্-চৌয়াঙ যেরূপ লিখিয়া গিয়।ছেন, তাহাঁতে বরং বড় বড় রাজধানী- 

গুলিতে বৌদ্ধমন্দির অপেক্ষা দ্েবমন্দিরই বেশী ছিল বলিয়৷ জানিতে পারি। তখন 
পৌগু বর্ধনে ২০টি বৌদ্ধ সঙ্বারাম, কিন্তু শতাধিক দেবমন্দির ; *সমতটে ৩০।৩২টি সঙ্বারাম, 
কিন্তু শতাধিক দেবমন্দির ; তাতলিপ্তিতে ১০টি সঙ্বরাম, কিন্তু বু দেবমান্দর, আর কর্ণনথবর্ে 

১০টি সজ্ঘারাম, কিন্ত ৫০টি দেবমন্দির উক্ত পরিব্রাজক নিজেই দেখিয়া গিয়াছিলেন। 

একটি বিষয় আমর! বড় একটা লক্ষ্যই করি না যে, বুদ্ধদেবের বহু পরের যুগেও চারিদিকে 
বৌদ্ধ প্রভাবের মধ্যে বুদ্ধের প্রতিদবন্্বী প্রাচীন সম্প্রদায়ভূত্ত লোক বর্তমান ছিল। ইহাদের 

মধ্যে দেবদত্তের সম্প্রদায়ের কথাই বিশেষ করিয়! মনে হয়। ইহারা গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী 
তিনজন বুদ্ধের পুঞ্জা করিত কিন্তু শাক্যমুনি-বুদ্ধের বিরে|ধী ছিল। সেই জন্ত “বৌদ্ধ”সমাজে 
ইহার! ধিকত হইয়াছে । ইহার! এই বৌদ্ধবিপক্ষতা বছদিন বজায় রাখিয়াছিল। ফা- 
হিয়েনের সময়ে ৪০৫ থৃঃ অবে শ্রাবস্তীতে ইহ।দের অস্তিত্ব ছিল ([.০86০এর অন্থবাদ, ২২শ 
অধ্যায় )। তখন বাউলা দেশে ইহারা ছিল কি না,.জান! যায় না। কিন্তু থৃঃ৭ম 
শতাবীতে কর্ণন্থবর্ণে ইহাদের তিনটি মঠ ইউয়াঙংচোয়াঙ্ দেখিয়! গিয়াছিলেন (96815 

[২6০0105, 1, 0. 201) 13685 11199 0, 137) ৬৬/০০15--0017 ৬ 0৪1) 01217? 

11,105 191 )1 আুতরাং কোন কোন অঞ্চলের বাঙালী বছদিন পরেও বৃদ্ধের মতকে গ্রহণ 
করে নাই দেখিতে পাইতেছি। ৃ 



৬, সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [১ম সখা 

কর্ণনুবর্ণে যে নুধু বৌদ্ধবিরোধী সম্প্রদায় আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহ। নহে, এখানকার রাজ। 
শশাহও নাকি দারুণ বৌদ্ছ-বিদ্বেষী ছিলেন। তাহাকে বৌদ্ধদের গ্রন্থে খুবই নিন্দিত ভাবে 

চিত্রিত কর! হুইয়াছে। বৌদ্ধরাই তাহার স্মৃতিকে জাগাইয়। রাখিয়াছে। তিনি নাকি 

বৌদ্ধ পাইলেই মারিয়া ফেলিবার জন্ ভূত্যদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। যথা, 

আ সেতোর তুষারাঁদ্রেবৌ দ্ধানীং বুদ্ধবালকান্। 
যো ন হস্তি সহস্থাবো। ভৃত্যানিত্যশিষর পঃ॥ 
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আর তিনি নাকি বৌদ্ধদ্দিগের পরমপবিত্র বৌধিদ্রমটিকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়া- 

ছিলেন। 

আরও ইউয়াঙ্-চোয়াঙের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাঁয় ষে, প্রাচীন হীনযানের কোন 
কোন শাখা তাহার লময়ে বাউল! দেশের কোন কোন জায়গায় প্রবল হইয়! উঠিগ্লাছিল-_ 

যেমন সম্মিভীয় শাখা । সকল বৌদ্ধমম্পরদাঁয়ই আত্মবাদ টিটি করিয়াছিলেন, কিন্তু এই 

মম্মিতীয় সম্প্রদায় পুদগল-বাদ* স্বীকার করিতেন । 

খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ত্রিরত্বের পুজার কথা আমর! জানিতে পারি। চীন 

পরিকাজক ই-চিং সম্তটের যে রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ত্রিরত্বের প্রতি 
ভক্তিমান্ ছিলেন। বোঁধ হয়, সপ্তম শতাব্দী হইতেই প্রাচীন হীনযাঁন ত্যাগ করিয়। বাঙালীর! 

ক্রমে মহাযান মতকে অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইউয়াউ-চোয়াঁও, লমতটে প্রাচীন 

স্ববিরমতাবলম্বী শ্রমণদিগকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর ৪০ বৎসরের মধ্যেই ই-চিং 
আসিয়। সমতটে মহাঁধানের শ্রভাব দেখিয়াছিলেন। সুতরাং বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ প্রভাব ক্রমেই 

কমিয়! যাইতেছিল বুঝিতে হইবে । 

সগ্ডম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-বিহার নাঁলন্দায় যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি বাঙলার সমতটের 

অধিবাসী ছিলেন। তাহার স্ায় পণ্ডিত সেকালে নাকি ছিল না। আচার্য্য শীগতদ্র শুধু 

ঘে বৌদ্ধ-বিষ্তায় পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে; তিনি হিন্দুশাস্ত্রর বছ দিক্ও দর্শন 
করিয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধ-প্রধানের! যে হিন্দুর শান্ত্রকে অবজ্ঞ। করিতেন, তাহা মনে 

করিবার কারণ নাই। 

. বৌদ্বধর্থের নানা শাখার মধ্যে খুব প্রীতিকর সম্বন্ধ যে ছিল, তাহা বলা বাঁয় না। প্রাচীন 
সম্প্রদায় হইতে যখন নূতন শাখার,উত্তব'হইত, তখনই পরস্পর অনৈক্য ও বিদ্বেষভাব দেখ! যাইত । 

নূতন যুগের নূতন. চিন্তার খাতিরে মহাযানীর! প্রাচীন হীনধান হইতে তফাৎ হইয়া! পড়িয়াছিল 
__তাহারা প্রাচীন পদ্ধতিতে সত্তষ্ট না হইয়! শুন্তবাদ গ্রচার করিয়াছিল। কালে মহাযানের 
একটি শীখ| সহজযান নাম ধারণ করিয়! প্রাচীন সকঙঈী মতকেই উড়াইয়! দিতে চাহিয়াছিল। 
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সন ১৩৩৪ ] বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণ! ৬১ 

একবালে তাহাদের প্রভ।ব বাঁও.ল। দেশে অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া এখানে তাহাদের কথ! ও 

মতামত একটু আলোচনা করিলে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণ! ক্রমে কোন্ দিকে 
পরিবর্তিত হইতেছিল, তাহা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। 

সহজ্পন্থীর! এতদূর অবধি গিয়াছে যে, তাহাদের বলিতে বাঁধে নাই যে, পরমতত্ব দ্বয়ং 

বৃদ্ধেরও অগোচর রহিয়াছে, আর এ বিষয়ে বুদ্ধের সঙ্গে ইতর লোকের তফাৎ নাই। 

বুদ্ধোইপি ন তথা বেত্তি যায়মিতরো নরঃ__( সহজবজ্জের দোহাকো যের অদ্বয়বজের টীক1)। 

বুদ্ধদেবের নিজেরই যখন এই অবস্থা, তখন বুদ্ধপন্থীর! যে ইহাদের হাতে সহজে অব্যাহতি 

পাইবে না, তাহা! ত বোঝাই ষায়। শ্রহেবজে পাওয়। যায়, 

রাগেণ বধ্যতে লোকে! রাগেণৈব বিমুচ্যতে । 

বিপরীতভাবন! হোষ| ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্ঘিকৈঃ ॥ ( বৌদ্ধগান ও দোঁহাঁ_ 

পৃঃ ৪) 

সহজধ নীর স্থগ্রাচীন শ্রমণপন্থীদের ও আবকযানের নিন্দা কঝিতে ক্রি করে নাই। 
বেল্পঃ দশশিষ্যঃ যদ| ভিক্ষুঃ কোটিশিষ্যা যদ। স্থবিরো! যো দশবর্ষোপসয়নঃ | তে সর্ব 

কাঁষায়ধরবস্বারূপমাত্রম্প্রব্রজ্যাং গৃহুত্তি। তেন দেশনভিক্ষণশীলক্ষমাঃ চরন্তি। ন তথতত্ব- 

মাঁজানস্তি। শঠকপটরূপেণ সত্বান্ বিহেঠঘন্তি। যছুক্তং ভগবত। পশ্চিমে কাঁলে পশ্চিমে 

সময়ে ময়ি পরিনিবুতে পঞ্চকষায়কালে চ। যে ভিক্ষবো মম শাসনে ভবিষাত্তি তে সর্ব শঠ- 

কপটরতা ভবিষ্যস্তি তথা গৃহারন্তে সতি কৃষিবাণিজ্যরত।ঃ সর্বপাপকর্মাণি করিষ্যত্তি। শাসন- 
বিড়ম্বকাঃ যে পূর্বে মারকায়িকাঃ তে সর্বে শ্রমণরূপেণাবতরিষ্যস্তি। তত্র মধ্যে সঙ্স্থবিরান্তে 
সাজ্বিকোপভোগং হরিষ্যস্তি ইত্যাদি বিস্তরঃ | 

ন তেষাং বোধিস্তৎকথং। যে শ্রাবকযাঁনমাশ্রিতান্ডেযামুক্তলক্ষণেন ভঙ্গ; ৷ ভঙ্গাৎ 

পুনর্নরকং যাস্তি। অথ শিক্ষারক্ষণমাত্রেণ বিনয়োক্তলক্ষণায়াঃ হ্বর্গোপভোগমাত্রং ভবতি। 

ন পুনর্বোধিরুতমা! । কুতঃ যতঃ গ্থবিরার্ধ্যানন্দঃ পরিনিবৃতস্তদ| তেন ন কন্তচিৎ সমপিতঃ 
শ্রাবকে বোধিরুপদেশঃ স্তাৎ।--( বৌ. গা. দো. -_পুঃ৮৮) 

সহজবাদীদের কাছে এঁতিহাঁসিক বুদ্ধের কোন মূল্য ছিল না। তাহার! আবার 
মহাযানীদের মত বৃদ্ধকে অলৌকিক ও অবতার বল্য়াও স্বীকার করিত না। মহা্যানীদের 
শূন্তবাদ সহজধানে দেহবাদের সঙ্গে আমিয়। যুক্ত হইয়াছে। মানুষের মুক্তির জন্ত এতিহাসিক 

বুদ্ধের আর কোঁন দরকার নাই, ইহাদের গৃঢ়তত্ব বুঝিলে প্রত্যেক মানুষই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে 
পারে। বুগ্ধ ছাড়া এই বৌদ্ধধন্্ন ষে কিরূপ, তাহ! আমাদের বুদ্ধির অগমা। আগমশান্তরে 
আছে. 

দেশনীয়দ যোগেন বুদ্ধোহ্ঘ্বয়কল্পিত: | 

পরমাচিস্তষোগেন ন বুদ্ধে! নাপি অয়ঃ ॥ ( বৌ-গা-দো, পৃঃ ৫৭) 
যেমন পরবর্থী কালে কবীর, দশরথপুর, মানবদেহধারী রাষকে স্বীকার না! করিক়া, 



৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য। 

আজ্রামকেই পরমতত্ব হিসাবে মানিয়াছেন, সেইন্ধপ ইহারাও বাহিরের বুগ্ধকে ন| মানিয়া 
নিন্ষের দেহের মধ্যস্থিত বুদ্ধের কল্পন1 করিয়াছে । এই ব্যাপার হইতেই একটি প্রবল 17500 

চিন্ত। 'ও সাহিত্যের উদ্তব হুইয়াছে। 

দেহহি বুদ্ধ বসস্ত ণ জাপই ॥--সরোজবজের দোহাকোঁষ। 

দেহস্থিতং বৃদ্ধত্বং...।--মদ্বয়বজের টীক1 | 
€ বৌ-গা-দে, পৃঃ ১০৭) 

বীণাপাদ নামক চর্ধযাপদরচদ্জিতা যে “বুদ্ধ নাটকের” ( বৌ-গা-দো, পৃঃ ৩১) কথা! বলিয়াছেন, 

তাহ দ্বারা নির্বাণ-ঘটিত একটি আধ্যাত্মিক গুহা ব্যাপার বুঝায়। তাঁহ। এরতিহাসিক বুদ্ধের 

নির্বাণ নহে, শুন্থঝাদমম্পর্কিত একটি মানসিক অবস্থ। মাত্র। 
শ্রই সম্পর্কে সহজযানীর| বোঁধি লাভ করাকে দেহবাদের সঙ্গে জড়াইর়! গিয়াছেন। ইহাকে 

তাহারা 'মহামুদ্র” বলিয়/ছেন। ইহার সঙ্গে বুদ্ধের নিজের সম্বোধির কোন সম্পর্ক নাই। 

বোৌহি কি লাভই এণ বি দেহে ।-_কৃষ্ণচার্ক্যের দোহাঁকোষ। 

মনুষ্যদেহং বিহায় দেহাস্তরেণ বোধির্ন স্যাৎ।_এী টাকা মেখল! ( বৌ-গো-দো, পৃঃ ১৩২ )। 

পরবস্তা বৈষ্ণব সহজিয়ার! এই স্থর ধরিয়াই কি “দেহের মাঝে বৃন্দাবনের* কল্পনা করিয়াছেন? 

বাউল! দেশে বৌদ্বধন্ম প্রকাণ্ডে লুগ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ছদ্মবেশী বৌদ্ধমত 
চলিমাছিল, তাহার মধ্যে ধর্পৃজাই বোধ হয় প্রধান। এই ধ্শের উদ্দেশে রচিত নসাঁহিত্যেও 
বুদ্ধকে বহু কষ্টে খু'জিয়া বাহির করিতে হয়। 

রামাই পণ্ডিতের শূন্পুরাণে পাঁওয়া যায়,_- 

ধন্মদেবচা সিংহলে বছত সনমান ।--( পৃঃ €৭ ) 

অনেকে মনে করেন, ইহ। সিংহলের বৌদ্বধর্ম বুঝাইবার জন্ত বল] হইয়াছে। কিন্ত সি 

যে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা প্রাচীন হীনযানের অস্থবন্তী। সুতরাং হীনযানের 
কথ। মহাযানপ্লীবিত বঙ্গে লোকের মনে ছিল কি না, সন্দেহের বিষয়। এ বইয়ের কথাতেই 

আমর! পাই যে, এ লঙ্ক1 পূর্ব দিকে ছিল, দক্ষিণ দিকে নয়-_ 
পুব দিগ মাঝে কনকলঙ্ক! পাঁর। (পৃঃ ৯১) 

স্তরাং এ জায়গা যে কোথায়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। ভৌগোলিক তথ্য হিসাবে 

এরূপ কথার কোন মূল্য নাই। 

কিন্ত রামাই পঞ্ডিতের গ্রন্থে আমর ছুইটি কথ পাই, যাহা দ্বার! বুদ্ধ ও তাহার ধর্মকে 

ইঙ্গিতে বুঝান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, 
ধর্মরাজ যজ্জ নিন্দা করে। 

ইহ! ঠিক জয়দেবের "নিন্দলি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং* কথাগুলির সঙ্গে ঠিক মিলি ং যায়। 

অথচ শুন্তপুাণের ধর্মঠাকুরের নিজেরই আবার যন্ত করা হইয়াছিল। ডি এই 
ধর্শয়াজ শে বোধ হয় বুদ্ধদেবকেই বুঝাইতেছে। 



সম ১৩৩৪ ] বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঁভীলীর ধারণ! ৬৩ 

আবার আমরা পাই,__ 
বেদশাস্তর শ্রীনিরঞ্রনর পাঁএ।--( পৃঃ ৯৩) 

যজ্ঞ ও বেদের এই অবস্থা! হইতে গৌতম বুদ্ধের কথাই মনে হয় । কারণ, বেদ সম্বন্ধে 
প্ররূপ ধারণ! বুদ্ধদেব ভিন্ন আর কাহারও মতে দেখা যাঁয় নাঁ। এখানে অবশ্ত জৈনদের কোন 

কথা আসিতেছে না। 

শ্রধর্ম্মের সঙ্গে তীহাঁর বাহন উলুকের কথাও একটু বলা দরকার। ইনি আবার 

ধর্মদেবতাঁর বাঁহন মাত্র নহেন, প্রধান মন্ত্রীও। এই পরম অদ্ভুত জীবটিকে বাঙালীরা কোথ! 

হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এখনও ঠিক কর! যায় নাই। এ বিষয়ে আমার যাহ! মনে 

হইয়াছে, তাহা! আলোচনার জন্য পণ্ডিতদিগের দরবারে পেশ করিলাম। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থে 

ও শিল্পে বুদ্ধদেবের সঙ্গে নগিরাজদের খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দেখ! যায়। ইহার! 

অনেক সময়ে বুদ্ধের স্তব করিয়াছেন ও কার্ধ্য উদ্ধার করিয়! দিয়াছেন। নাগরাঁজদিগের মধ্যে 

একজনের নাম ছিল উলৃক। “মহাব্যৎপত্তি* গ্রস্থেও (১100, £১ 5. 35 ০15 1৬০ 00, 

2) 09, 766) উলুকের নম আছে। উলুকের অর্থ করা হইয়াছে 075 01981 5121)050. 

প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থে কীর্তিত উলুকেরও এই গুগটি দেখা যায়। 
এখানে আর একটি বিষয়ের একটু আলোচন! হুওয়! দরকার । ধর্ম ও ধর্মপূজার সব্বন্ধে 

এ পর্যন্ত পণ্ডিতের যেসব কথা লিখিয়াছেন, তীহ। দ্বারা আমরা মনে করিতাঁম, সমস্তট। 

ধম্মুমাহিতো সুধু বুদ্ধেরই কথ। আছে। আমার মনে হয়, এখন এ মত পরিবর্তন করা 
আবশ্তক হইয়াছে । ধর্মনাহছিতাকে আমরা ছুইটি ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাঁই। প্রথম, 
রামাই পণ্ডিত প্রভৃতির উলুক বাহন ধর্মের কথা, দ্বিতীয়, লাউসেন-সম্পর্কিত ধর্মরাজের 

গীত। প্রথমটিতে ষে বৌদ্ধপ্রভাবৰ আছে, তাহা উপরে আলোচন। করা গেল। কিন্ত 

“লাউসেনী দাড়া” একেবারে নিছক নুর্য্যপুজার কথা, উহাতে বৌদ্ধপ্রভাবের কোন চিহ্ন 
পাওয়া! যায় না । গ্রহভরণ, ধর্দ্দের ঘোড়া, পাছুক1 পশ্চিমে সুর্ষ্যের উদয় দেওয়ান প্রভৃতি 

সুর্যের সঙ্গে বেমানান হয় না। এখনও বাউলা দেশের বহু জায়গায় হুরধ্যকে বন্দ, 

'গোসাঞ্চি” প্রভৃতি বলিতে শোন! যায়। অন্য একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচন৷ 

করিবার ইচ্ছা আছে। 

ধর্ম সম্বন্ধে আর একটি ব্যাপার আমর! লক্ষ্য ন! করিয়! পারি না। ধর্মকে আমর! সাহিত্যে 
যেরূপভাবে পাইয়াছি, শিল্পে সেরূপভাবে পাই নাই। ধর্মকে ধবলবর্ণ বলা হইয়াছে, তাহার য| 
কিছু সবই ধবল বল! হইয়াছে, তাঁহাকে নিরঞ্জন ও নিরাকার বল! হইয়াছে, অথচ ধর্মের মুর্তিগুলি 
যে কত অদ্ভুত রকমের, তার ঠিকানা! নাই। কোথাও বর কচ্ছপাক্কৃতি, কোথাও ঝিঁকের 

আকারের, কোথাও খালি মুগ্ডাকার। অথচ বাঁউজ! দেশে বৌদ্ধ শিল্পীর হাতে কি চমৎকার 

কাজ হইতে পারিত, তাহা! আমাদের অজানা নাই। ধর্মের এ সব দ্ধ দেখিয়। এক একবার 
পঙ্গেহ ছয় কোন, লৌকিক জাতিগত চিহতকে ($০690718010 90991) বৌদ্ধায়িত করা 



৬৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। [ ১ম সংখ্যা 

হইয়াছে কিনী। কচ্ছপাক্কৃতিকে কেহ কেহ বৌদ্ধস্তূপের রূপক বলিয়। মনে করিয়াছেন, 
কিন্তু ধর্মের অন্তান্য রূপগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া বোধ হয় সহজ নহে। যাহা হউক, এখানে 

আমদের বক্তব্য এই যে, বাঙালী ধর্মকে সাহিত্যে যেরূপ ধারণা করিয়াছে, শিল্পে তাহা 

করে নাই। 

ভারত ইতিহাসের মধ্যবস্তী যুগে যখন প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের 

প্রসার হইয়াছিল, তখন হিন্দুধন্্ নূতন জীবনলাভের চেষ্টা করে। তাহার ফলে পৌরাণিক 
হিন্দুধর্মের ছুইটি শাখা খুব প্রবল হইয়া উঠে--(১) বৈষ্ণব ধর্ম, (২) শৈব ধর্ম। ইহারা 
দুইটিত্েই বৌদ্ধধন্দকে আত্মনাৎ করিবার চেষ্ট। করিতে যাইয়। শ্বয়ং বুদ্ধদেবকেও নিজ নিজ 

ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে টানিতে চেষ্ট। করে। ইহার ফল বাঙ্ল! দেশে কিন্প হইয়াছিল, 
এখন তাহাই দেখা যাক্। | 

শিবঠাকুরের ইতিহাস অতি বিচিত্র। অনেকেই মনে করেন, তিনি ভারতের বাঁহির 

হইতে আলিয়্াছেন। সেযাহ! হউক, প্রাচীন ক্দ্রদেবত1 ব্রাত্যদিগের পৃজ্য ছিলেন, 
তিনি কি করিয়া] মহাঁযোগী ও মহাদেব হইলেন, সে এক মহা রহ্তময় ব্যাপার । এখানেই 

শেষ নয়, অধবৈতবাদীদের “শিবোহহং” মন্ত্রের প্রেরয়িতারূপে ষে শিব উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহার 
বিবর্তন ঝড় সহজ ব্যাপার নয়। 

বুদ্ধদেবের সাধনার কথা মনে হইলে যৌগপস্থা ও জ্ঞানবাদের কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক 

এবং এ ছুইটি বিষয়েই বুদ্ধের সঙ্গে শিবের অনেকটা মিল আছে। 

১৩শ শতাব্দীর বাঙালী কবি রামচন্দ্র কবিভারতী বাঁওল! দেশ ছাড়িয়া! সিংহলে চলিয়া 
ধাইতে বাধ্য হন। সেখানকার রাজ। তাহাকে গুরুত্বে বরণ করেন ও তাহাকে বুদ্ধাগম- 

চক্রবর্তী” উপাধি দেন। তাহার একথানি গ্রন্থের নাম “ভক্তি-শতকম্”। ইহার প্রথমকার 

্নে(কটিতেই বুদ্ধ ও শিবের একত্ব একেবারে পরিফার ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে £__ 
জ্ঞানং যস্ত সমস্তবস্তবিষয়ং যন্তাঁনবদযং বচঃ 

এ. যন্মিন্ রাগলবোহপি নব ন পুনন্বেষে। ন মোহম্তথ!। 
বস্য| হেতুরনস্তসতবনুখদ! নাল্প! কৃপামাধুরী 
বুদ্ধ! বা গিরিশোহথবা! স ভগবাংস্তস্মৈ নমস্ুন্মহে ॥ 

এই ধারণ শুধু কবির নিজের একার, না তখনকার বাঙালীরও ইহাই মত, তাহ! ুবিযা 
ওঠা শক্ত। কারণ, আমরা দেখি, প্রাচীন যুগের বাঙালী বৈশ্তসমাজে যে উচ্চ আদর্শের শিব 
“মহাজ্ঞান” লাভের জন্য পুজিত হইতেন, তাহার জায়গায় মধ্যযুগে ভাঙ্গড় ও চাষ-আবাদী 

শিবের গানই বাওল। দেশে খুব বেণী করিয়। চলিয়া ছেল। 

একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত এই যে, কালক্রমে বৌদ্ধধর্পের বিলোপ অথব 

বপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাঁধানীদের বহু দেবী শিবের নিজের শক্তিতে বা শৈব-মণুলে আসিয়া 
পড়িলেন। তারা সবারীতী, বাগীধরী এতৃতি পরবর্তী কালে শিবের লঙজে যুক্ত হই! কোথও 



সম ১৩৬৪ ] বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সন্বদ্ধে বাঁডালীর ধারণ। ৬৫ 

চত্ডী, কোথাও মনসা, কোথাও শীতলা, কোথাও সরম্বতী গ্রভৃতিরূপে দেখা দিলেন। এই 

সম্পর্কে বাউলা দেশে প্রচলিত তন্ত্রগুলিতে অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকীর ষে, উহাতে 

বুদ্ধদেবের কোন কথা আছে কি না। অক্ষৌভ্য, মঞ্জুঘোষ প্রভৃতি মহাঁষানী দেবতার উল্লেখ 

তন্ত্রে পাওয়া যায়, সুতরাং বুদ্ধের সম্বন্ধে তন্ত্রের ধারণাঁটি কি ছিল, তাহা আমাদের জানিতে 

আগ্রহ হইবারই কথা । 

পাঁলরাজদিগের সময়ে বাঙ্লাদেশ স্বগ্রাতিষ্ঠ হইল। ইহার পূর্ব পর্য্যস্ত বাঙলা! দেশ 

বাহির হইতে নানা প্রভাবের অধীনে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখন বাঁউলার নিজন্ব শিল্প ও 
শান্্র সুধু দেশে নয়, ভারতবর্ষের বাহিরেও বু জায়গায় ছড়াইয়া গেল। পাঁলরাঁজারা নিজেরা 

বৌদ্ধ হইলেও ব্রাঙ্মণ মন্ত্রীদের নিকট অবন্তমস্তকে থাকিতেন, এ কথা তাহাদ্দের অনুশাসন 

হইতেই জানা যায়। তাহারা “পরমসৌগত* বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, অথচ ৭নারাক়ণ- 

মন্দির” ও প্পাশুপত সমাজ” স্থাপনেও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ 

মাঁরীচী, কেহ বাগীশ্বরী, কেহ অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতির ভক্ত ছিলেন জানা যায়। কিন্ত 

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাহারা কি মনে করিতেন, জানিবার উপায় নাই। এই সময়ে “বুদ্ধভট্রারক- 

মু্দিশ্য” অনেক ধর্ম-কর্ম, দান-ধ্যান করা হইত, কিন্তু তবু গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে দেশের সাধারণ 
লৌকদের মন সচেতন ছিল কি না, জানা যায় না। মধ্যযুগের মহাধানীদের একটি মন্ত্র 

(0977019) এই সময়কার অনেক নুর্িতে খোদিত দেখ যায়,__ 
যে ধর্ম হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতঃ। 

হাবদত্তেষাঁঞ্চ যো নিরোধ এবংবাঁদী মহাশ্রমণঃ ॥ 

কিন্ত যে হেতুবাঁদের গৌরব ঘোষণ| কর! হইদ্মাছে, তাঁহার কোন লক্ষণ তখনকার বাঙালীর 
চিন্তা ও কর্ম হইতে পাইবাঁর উপায় নাই । সেই জন্ত দেখিতে পাঁওয়া যায়, বুদ্ধদেবের পরিবর্তে 

অসংখ্য দেবদেবী ও পুজা-পার্বণাদিতেই লোকেরা আনক্ত হইয়াছিল। এই যুগে বুদ্ধের 
মৃন্তি অপেক্ষা মহাযানের ও বজ্রযাঁনের দেব-দেবীর মুর্তিই বেশী দেখা যাঁ়। তবে এই বুষ্ধমূর্তি 
গুলির শিল্পসৌষ্ঠব প্রশংসার যোগ্য বটে। একটি বুনধমূর্তি বিক্রমপুরের এক স্থানে এখনও লোকে 
পুজা করিতেছে? কিন্তু তাহাকে বুদ্ধের মৃত্তি বলিয়া! কেহ জানে না, তাই তাঁর নাম দিয়াছে 

“চিন্তামণি ঠাকুর ।” 

পালরাজদিগের সময়ে বাড লাঁদেশে সিদ্ধাচার্ধ্যদিগের প্রভাব খুব প্রবল ছিল। তাহাদের 
অনেক কথা ও গান মহাঁমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসা'দ শাস্ত্রী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া বাঁঙাঁলী- 

মাত্রেরই ধন্তবাদভাঁজন হইয়াছেন। তিনি যে সব সিদ্ধার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ ছাড়াও 
অনেক সিদ্ধা ছিল এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙালী ছিল। এক্প কয়েক জনের 

নাম আমরা জানিতে পারিয়াছি। পারীর “মুসে গীমে* নামে শিল্প-সংগ্রহের বৌদ্ধবিভাগে 
অনেকগুলি মহাসিন্ধার চিত্র ওসুর্তি সংগৃহীত আছে। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 
উধিলি, তার বাড়ী. ছিল দেবীকোটে ; এই দেবীকোট উত্তরবঙ্গ ছিল।" আর এক জন ছিল, 
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পুতলি। আর একজনের নাম নাগবোধি। মেকোপ নামে আর এক জন. সিদ্ধার কথ পাওয়া 

যায়-_ইহাদের সকলেই বঙ্গবাঁসী বলিয়। অভিহিত। আর এক জনের নাম ছিল কপাঁলিক, 

ইহার বাঁড়ী ছিল রাজপুরী, ইহা বঙ্গদেশে কি না, এখনও ঠিক হয় নাই (00105-091910£06 

00 1105609 09110071595 0911500975 139941810025--0.1712.01017) 28115, 

1923, 10, 98-198)। এই সব দিদ্ধাচাধ্য বৌদ্ধ নামে পরিচিত হইলেও, বুদ্ধদেবের বড় 

একট! ধার ধারিতেন না । | 

ুষ্টায় একাদশ শতাঁবী হইতেই বাঁডলাঁদেশে বৈষ্ণব ধর্ম ও শৈব ধর্মের প্রসার হইতে 

আরম্ত হয়। হিন্দু রাঁজারাও এই ছুই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করার বৌদ্ধধর্ম আর মাঁথা তুলিয়। 
চলিতে পারে নাই। পূর্ববঙ্গের বর্মরাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন এবং (ধীদ্ধধর্মকে নাশ করিবার 

চেষ্টা করিতেন। খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা হরিবন্দেব বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্শর্শ- 

মরর্দনকারী” বলিয়া গর্ব করিয়াছেন, এবং তাহার মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ব্রাহ্ষণ্যধর্মের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা! করেন এবং স্থু প্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্ট্রের অন্তুসরণে প্রাচীন মীমাংসা-স্থত্রের 

ব্যাখ্যা ও টিপ্লনী রচনা করিয়া তাহার নাম দেন “তৌতাতিত-মত-তিলকম্।৮ ইহা তৌতাতিত 
বা কুমীরিল ভট্টের তন্ত্র-বার্তিকের একখানি প্রসিদ্ধ টাক1। যে কুমারিল ভট্র বৌদ্ধ পাষগুগণের 

মস্তক উদুখলে চূর্ণ ক্লরিতে চাহিয়াঁছিলেন, তাহার এরূপ উপযুক্ত অনুশিষ্যও যে সে বিষয়ে 
পশ্চাৎপদ ছিলেন, তাহ মনে হয় না। কুমারিল ভট্টরের আর একটি কথায়ও বঙীয় শিষ্র্দের 

নিশ্চয়ই মত ছিল। তিনি তাহার পতন্ত্ববার্তিকে” (13900109 521191016 591159) 19, 171) 

লিখিয়াছেন,-_বৌদ্ধশীস্ত্ 'অসা ধুশব্তৃযিষ্ঠ' বলিয়া উহার শান্ত্রত্ব সিদ্ধ হয় না; মাঁগধ অপত্রংশ 

উহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া, 'অসত্য শব্দ” ব্যবহার করায় উহার “অর্থসত্যতা আর কিরূুপে 

হইতে পারে আর তার 'অনাদিতা'ই ব। কিরূপে স্বীকার করা যায়? এরূপ চমৎকার 

যুক্তি নিশ্চয়ই বৌদ্ধবিরোধীদ্দের রচিকর হইয়াছিল। 
পালরাজদিগের সময় হইতেই বাউজা দেশে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আন্দোলন আরম্ত 

হয়। বাঙলা দেশে প্রাপ্ত এই সময়কার বাহুদেবমুত্তিগুলি বলীয় ভাস্বর্য্যশিল্পের উৎকৃষ্ট 

নিদর্শন। বাঙলার ত্রাঙ্ণ্যপ্রভাবের গোড়ায় এই বান্্দেবীয় বা ভাগবত ৈষ্ঠবধর্মনকে দেখিতে 
পাঁই। পাঁলরাজদের মন্ত্রী গুড়ব মিশ্র গরুড়ত্তস্ত স্থাপন করেন। ম্দনপালদেবের বাজসভায় 

মহ।ভারত পাঠ হইত । সপ্তগ্রামে যে কৃষ্ণলীলা-সংক্রাস্ত কতকগুলি মৃদ্তি ছিল, তাঁহার নিদর্শনম্বরূপ 

লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই বৈষবের। বুদ্ধদেবকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা ঠিক জানিবার 

উপায় নাই। তখনও বোধ হয়, বুদ্ধকে বিষ্ণুর একটি অবতার বলিয়! বাঙালী স্বীকার করিয়া 

লয় নাই। 
বাউলার সেনরাজদের সময়ে জঙ্ষণ্য প্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। এই সময়ে রাজার! 

একই সঙ্গে পরমভাগবত ও পরমমাহেশ্বর বলিয়া কীত্তিত হইয়াছেন। যাহা হউক, বাঙ্লায় 
এক নূতন বৈষঃব ধর্ম দেখা দিল, যাহার ফলে পৌরাণিক কৃঞ্চলীলার মধে) রাধা গ্রবেশ 
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লাভ করিয়! ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর চিত্তকে একেবারে পরিবর্তিত করিয়! ফেলিলেন। 

ষাহ! হউক, এই নব বৈষ্ণবেরা বুদ্ধদেবকে আত্মসাৎ করিয়। ফেলিলেন। ভারতবর্ষের নান। 

জায়গায় বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধের স্থান দেওয়া হইল--বাউ.ল! দেশেও জয়দেব এই 
কাজ করিলেন। বৃদ্ধকে প্রাচীনতর হিন্দুরা নিন্দমাই করিয়া আসিক্লাছিলেন, এবং তাহার! 

বৌদ্ধাচার্ধ দিগকে “পাষণ্ড” ছাড়া আর কিছু বলিতেন না। এখন বৌদ্ধর্দের সঙ্গে সন্ধি 

হওয়াঁয় অন্ততঃ বুদ্ধদেবকে আর তাহারা অনাদর করিলেন না। টবষবেরা মধ্যযুগের 

মহাযানীদের অসংখ্য দেবদেবীকে গ্রহণ না করিয়া, একেবারে স্বয়ং বুদ্ধকে খু'জিয়া বাহির 

করিলেন। লোকের মনের কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল, তাই বুদ্ধদেব যে যজ্ঞনিন্দা ও 

পশুবধ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, শুধু তাহার জন্যই তাঁহাকে আর নিন্দা করিতে পারিতে- 

ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব বাঙাঁজী কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দের পদে 'আছে,-- 

নিন্দসি যজ্ঞবিধের্হহু শ্রুতিজাতং 

সদয়-হৃদয়-দ্শিত-পশুঘাতং 

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে। 

বুদ্ধের কাঁরুণ্যই জয়দেবকে বিশ্যে করিয়া! আকৃষ্ট করিয়াছিল; তাই তিনি “কারুণামা তম্বতে” 

বলিয়। আর একবার বুদ্ধদেবকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবিভারতী 
বুদ্ধের বেদনিন্নার জবাব দিয়াছেন ( ভক্তিশতক ম্) £_ | 

যত্র ছাগ-তুরঙ্গ-মারণবিধিবে দোহপি ত্বং নিন্দসি 

প্রেয়। প্রাণভৃতামতঃ নকরুণম্বত্তো! মহান্াপরঃ | 

এবং তে গুণসম্পদে। ন বিষয়। বুদ্ধেরসুরাতমনাং 

তে মুঢ়া গ্রলপত্তি হস্ত স্ুগতো মদ্বেদনিন্দত্যয়ম্ ॥ ৃ 

বিষুর অবতারদিগের মধ্যে একটি সাধারণ ,শৃত্র এই আছে যে, কোন দৈত্য বিনাশ ব| 
মঙ্কট হইতে উদ্ধারের জন্যই উহাদের আবির্ব হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধ সেরূপ কোন কাজের জন্য 

আসেন নাঁই। এ কথ হিন্দুর! ভুলিয়! যাঁয় নাই। তাই বিষুর অন্তান্ত অবতাঁরের সঙ্গে 

বুদ্ধের উল্লেখের মধ্যেই এঁ তফা্টুকুর একটু আভাস হিন্দুকবির কাব্যে পাওয়া যাঁয়। 
১৪শ শতাব্দীর কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,__ 

বুদ্ধূপ ধরিআঅ1 চিস্তিলে' নিরঞ্জন ।-__কৃষ্কীর্ভন, পৃঃ ২৩৫ । 
হিন্দুকবি বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া! মাঁনিয়াও আবার বলিতেছেন যে, তিনি নিজেই 

নিরঞ্রনের ধ্যান করিতেন। বুদ্ধের ধ্যানের সত্ঘন্ধে এ ধারণ করিবার অধিকার বাঙালী কৰি 
কোথ। হইতে পাইয়াছিলেন? 

জয়দেবের বুদ্ধ-বন্দমনার পর বাঙালীসমাজে ধর্মপুঁজকেরা ও বৈষণবেরা বৃদ্ধকে প্রশংস! করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু বাঙলার লৌকিক শাক্ত-সাহিত্যে প্রকারাস্তরে বুদ্ধের নিন্দাই পাওয়া যায়, 
যদিও এ সকল গ্রন্থকার বৃদ্ধকে অবতার বিয়া স্বীকার করিয়া! লইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের 
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নামে প্রচলিত ধর্মপৃজাবিধানে (পৃঃ ১৩৯) পাওয়। যায় যে, “কৃষ্ণের দশ অবতারে”র মধ্যে 

বুদ্ধও একজন ছিলেন, তাই “বৌদ্ধের ( বুদ্ধের) পু্পং জয় ।” বৃন্দাবনদাঁসের চৈতন্তভাগৰতে 

(আদি, ২য় অধ্যায়) পাঁওয়! যায়». 

“বুদ্ধরাপে দয়াধর্ম করহ প্রকাশ |” 

শান্তর! কিন্তু বুদ্ধকে এ ভাবে দেখেন নাই। মাধবাঁচার্্যের “জাগরণে” (চন্দ্র চক্রবর্তী, 
১৩১১১ পৃঃ ৭) আছে, ৃ *» 

বৌদ্ধ অবতারে প্রভু জগতমোহন। 

কৰিকন্কণও তাঁহার “চণ্ী*তে ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬২ ) লিখিয়াছেন,-- 
ধরিয়! পাষণ্ড মত, নিন্দা করি বেদ্পথ, বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ 1” 

এ কথ বলিবা'র উদ্দেশ্য এই ষে, বুদ্ধদেব লীলাবশতঃ পাঁষগুমত অবলম্বন করিয়া বেদবাঁদ- 
বিরোধীদিগকে মোহাবিষ্ট করিয়া, তাহাদিগের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তাহাতে 

পরিশেষে বেদপন্থীদেরই জয় হইয়াছিল এবং বিষ্ণুর বুদ্ধাবতা কের অভি প্রায় দিদ্ধ হইয়াছিল। 
এই কথাটি তলাইয়া দেখিলেই ব্রাহ্মণ্যপন্থীরা বৃদ্ধকে কেন খাতির করিয়াছিলেন, তাহ 

পরিঞার বুঝিতে পারা যাঁয়। 

বদ্ধদেবের সম্বন্ধ বাঁডালীর আর একটি ধারণ! এই যে, পুরীর জগগ্লাথ আগলে বুদ্ধদেবেরই 
মৃর্তি। এই ধারণার বিস্তৃত ইতিহাদ জানিবার উপায় নাই। হ্ধ ত বৌদ্ধ ত্রিরত্বকেই হিন্দুর! 
জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা বানাইয়া লইয়াছে। কিন্তু কোন প্রা্মীন পুরাণেই বোঁধ হয়, এই 
হিন্দু ত্রি-মুত্তির একত্র পুজার ব্যবস্থা নাই। 

রাঁমাই পঞ্ডিতের প্ধর্মপৃঞজাবিধানে” আমর! বিষুখর দশ অবতারের মধ্যে যেখানে বুদ্ধের 

কথা আছে, সেখানেই জগন্নাথের উল্লেখ দেখিতে পাই, 
নবম মুক্তিতে হরি জগম্ীথ নাম ধরি 

জলধির তীরে কলা বাস। 
 প্রশাদ কোরিয়। দান নরে লিলে সন্নিধান 

সমনেরে করিলে নৈরাশ ॥--( পৃঃ ২০৬-৭ ) 

আবাঁর-__ দশ মুবূতে গোশাঞ্জি বলালে জগর্নাথ। 

| নিমের পৃতিম গোশ।ঞ্ি স্বর্ণের ছুটি হাত ॥--( পৃঃ ২১৪) 

আর এক জায়গায় স্পটতঃই জগন্নাথকে বুদ্ধ নাম দেওয়। হইয়াছে,_ 
অলধির তীরে স্থান বোদ্দরূপে ভগবান্ 

হয়্য| তুমি ক্কপাবলোকন। 

- প্রশাদ করেতে দিয়া নরে পরিধান লিয়া। 
কৈলে ভূমি নৈরাস সমন $--( পৃঃ ২০৮) 

গুধু যে সাহিত্েই এই ধারণ! প্রকাশ পাইরীছে, তাহ। নহে; শিল্পে ইহ! স্থারিত্ব লাভ 



সন ১৩৩৪ ] বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণ! ৬৯ 

করিয়াছে । কাশিমবাজারের ব্যসপুরে কেশবেশ্বর নামে এক শিবের মন্দির আছে। ইহা 

১৮১১ খুঃ নির্দিত হয়। এই মন্দিরের গায়ে ইটের উপর নান! প্রকার মূর্তি দেখিতে পাওয়! 
যাঁয়। ইহার মধ্যে বিষুর দশ অবতারের মূর্তি আছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, দশ|বশারের 

যেখানে বুদ্ধমূত্তি থাঁকিবাঁর কথা, ঠিক সেইখানে জগন্নাথের মুক্তি রক্ষিত আছে। বিশেষভাবে 

মনে রাখা দরকার যে, এই মন্দিরটি একজন ব্রাঙ্গণপণ্ডিত কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, স্থতরাঁং 

এ বিধানের মূলে হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী কিছু থাকা সম্ভব নহে। বনবিঞ্ুপুরে প্রচলিত দশ 

অবতারের চিত্রযুক্ত গোলাঁকার খেলার তাসগুলিতে বিষুর অন্যান্য অবতার ঠিক আছে, কেবল 
বুদ্ধের স্থান জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে দেওয়া হইয়াছে । 

এ পর্যান্ত যাহ! আলোচিত হইল, তাহ! হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ম্ধাযুগের বাঙালীর! 

বুদ্ধকে ভাল চোখে দেখিলেও বুদ্ধের দয়া ছাড়া আর কোন গুণের সন্ধান তাহার! পান নাই। 

বুদ্ধের আসল মত হেতুবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুদ্ধের ধর্মকে তাহার! স্বস্তির সহিত 

সহ করিতে পারিতেন না। বুদ্ধের মহিম! কোন রকমে স্বীকার করিয়া লইয়াও গৌড়ীয় 
বৈষ্বেরা তাহাদের সমসাময়িক বৌদ্ধদিগকে মোটেই দেখিতে পাঁরিতেন না। বৈষ্বের 

বুদ্ধদেবকে মানিলেন বলিয়া বাউলা দেশে বৌদ্ধপ্রভাব কমিয়া গেল; তখনও যাহার! 

প্রকান্তে বা গ্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধমত বজাঁয় রাখিয়াছিল, তাহারা বৈষ্বদের অপ্রিয় হইয়। 

উঠিল। এই বৌদ্ধ-বিদ্বেষ বহু জায়গায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বুন্দাবন্দাসের চৈতনাভাগবতে 
( আদি, ৬ অধ্যায়) নিত্যানন্দের তীর্ঘভ্রমণ উপলক্ষে লেখ! হইয়াছে, 

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন । 

দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ ॥ 

জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে। 

রুদ্ধ হই প্রভূ লাথি মারিলেন শিরে ॥ 

পলাঁইল বৌদ্ধগণ হাসিয়1 হাসিয়।। 

বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥ 

ইহ! দ্বার। নিত্যানন্দ প্রভুকে বড় এবং বোধ হয়, ধ্যনাবস্থাপন্ন বৌদ্ধদিগকে ছোট করিতে 

যাইয়। পরমসহিষু বৈষ্ণব গ্রস্থকীর টবষ্চবতাই দেখাইয়াছেন বটে! বুদ্ধের প্রশংস| করিয়। 
বৌদ্ধদের অনর্থক নিন্দাকর! হইয়াছে! বৈষ্ণবেরা অবৈষ্ণব্দিগকে “ব্যর্থ জন* বলিয়াছেন, 

এবং তাহার যাহাদিগকে পাষণ্ড ব| পাষণ্ডী বলিতেন, বৌদ্ধরাও সেই দলের মধ্যেই 

ছিল। ৰ 

বৈষবদের এই “বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কারণ ঠতনাচরিতামৃত হইতৈ জনা যায়। টবঞ্বেরা 

মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়। মনে করিতেন ( পদ্মপুর/ণ, উত্তর, ৬২1৩১ )। এই 

জন্ত বেদাস্তের মায়াবাদী ভাব্য ষন্বন্ধে তাহার! এইরূপ লিখিয়াছেন,__ 



৭০ পাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [ ১ম সংখ্য। 

বেদ ন। মানিএ। বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক । 
বেদীশ্রগ নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক ॥ 

জীবের নিস্তার লাগি সুত্র ৫কল ব্যাস। 

মায়াবাঁদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥-_-&6, চ, মধা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

এই গ্রন্থেই (মধা, ৯ম পরি) দেখ! যায়, চৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্যে তীর্ঘভ্রমণে বাহির 

হন, তখন এক জায়গায় তখনকার বৌদ্ধদের সাক্ষাৎ পান ও তাহাদের তর্ক প্রধান নবমতের 
খণ্ডন করেন,_ | 

পাষ্ণীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিম়।। 

গর্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞ) ॥ 

বৌদ্ধ।চা'ধর্য মহাপগ্ডিত নিজ নবমতে । 
প্রভু আগে উন্গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে ॥ 

যগ্ঠপি অসস্তাষ্য বৌদ্ধ__-অযুক্ত দেঁথিতে। 
তথাপি বলিল প্রভূ গর্ব থগ্ডাইতে ॥ 

তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে। 

তর্কেই থগ্ডিল প্রভু, ন! পারে স্থাপিতে ॥ 

বৌদ্ধাচার্ধ্য নবপ্রস্থান সব উঠাইল। 

দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভূ খণ্ড খণ্ড কৈল। 

দার্শনিক পণ্ডিত সভাই পাইল পরাজয় 

লোকে হাস্ত করে, বৌদ্ধের হল লজ্জা! 'ভয় ॥ 

বিশবস্তর দীসের "জগম্নাথ-মঙ্গল” গ্রন্থে মধ্যদেশের হুই ব্রাহ্গণ-সন্ত/নের গল্প আছে, তাহাদের 

একজন “বৌদ্ধ নাস্তিকের” সংস্পর্শে আসিয়া! বিষুপৃজা ছাঁড়িয়। দিয়াছিল। এই গল্প হইতে 
বৌদ্ধদের সম্বন্ধে বৈষ্ণবদ্দের ধারণ! কিরূপ ছিল, তাহা! একটু জান! যায়,__ 

বৌদ্ধ নাস্তিক এক মিলিল তাহারে। 

বুদ্ধি হত করাইল কুমার্গ বিচারে ॥ 
১ ১৬ খা রঙ টা 

বিষুপুজ। ছাড়ি হৈল বিষয়েতে রত ।--( পৃঃ ১৪৭) 

বেদবাহা বলিয়া টৰষ্কবের| বৌদ্ধদিগকে একেবারে শ্সেচ্ছ, পুলিন্দ ও শবরদের সামিল 

করিয়া, মানবসমাজের কলঙ্বন্ব্ূপ বৌদ্ধদের কথা তাহার অতি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত 

করিয়াছেন, | 

তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর । 

| তার মধ্যে গ্লেচ্ছ পুলিম্দ বৌদ্ধ শবর ॥---টচ, চ, মধ্য, ৯ম পরি। 

একজন বাঙালী কবি কৃষ্ণ অবতারের উদ্দেট্ট নির্ণয় করিতে যাইরা বলিয়াছেন যে, 



সন ১৩৩৪ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা পরী 

মথুরার বৌদ্ধ প্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্তই কৃষ্ণের অবতাঁর দরকার হইয়াছিল। ইনি স্থুপ্রসিদ্ধ 
কাশীরাম দাসের জো্টভ্রাতা কৃষ্দাস। তীহার রচিত *শশ্রীরুষ্চ-বিলাসে” [ সাহিত্য-পরিষৎ 

সংস্করণ ] বিষ্ণুর ২২টি অবতারের মধ্যে বিংশ অবতার কৃষ্ণ । 
বিংশতি শ্রীমধুপুরে কৃষ্ণ অবতার। 
বেদনিন্দাকারী বৌদ্ধ করিলে সংহার ॥--( পৃঃ ৩) 

বৌদ্ধরা হেতুবাঁদী ছিল বলিয়া ভক্তিবাদী বৈষ্ণবেরা তাহাদিগকে তন্ত্র ধিতে রাজী 

হইতেন না। "শ্রীহরিভক্তিবিলাঁপে* আছে, 
জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নান্তিকো নগ্ন এব চ। 

কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাঁ দিনঃ ॥ 

এতম্মতানুপারেণ বর্তস্তে যে নরাধমাঃ। 

তে হেতুবাঁদিনঃ প্রোক্তান্তেভ্যন্তন্ত্র ন জাপয়েৎ ॥ 

এককালে বাউল! দেশের বৈশ্তগণের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের প্রচার বেশী ছিল, এবং উহার 
অনেক দিন পর্য্যন্ত এঁ প্রভাব বজাঁয় রাখিয়াঁছিল, এইরূপ অনেকে মনে করেন। “শ্াচৈতন্ত- 

চন্ত্রোদয় নাটকেও” এ ধরণের কথাই পাঁওয়। ষাঁয়._- 
যা বৈশ্রাস্্ব বৌদ্ধা ইব। 

এই জন্যই কি বৌদ্ধবিদ্বেষী নিত্যানন্ৰ বণিকৃদিগের উদ্ধারে চেষ্টিত ছিলেন বণিয়া জানা 

যায়? 

বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ অবতার । 

এক সময়ে বাঁঙলা দেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের প্রভাব খুব বেশী ছিল। ব্রাঙ্গণ্যধম্মের 

পুনরুখানের সময়ে হিন্দু-তান্ত্রিকত! খুব গ্রবল হইয়াছিল জানা ঘায়। হিন্দু-তান্ত্রিকতাঁর সঙ্গে 

বৌদ্ধতান্ত্রিকতার কোন সম্পর্ক ছিল কিন! এবং হিন্দু তান্ত্রিকেরা বৌদ্ধদিগকে কি চক্ষে 
দেখিয়াছেন, তাহ! একটু আলোচনা করা! যাক্। 

হিন্দু তাগ্ত্রিকের! তীহাদের বিস্তাকে কুলবিদ্যা নামে অভিহিত করেন। এই “কুল শব্দের 

অর্থ বড় একট! পরিষ্কারভাবে কোথাও দেওয়। হইয়াছে বলিয়! মনে পড়ে না। ছুই চারিটি 

দেব দেবী ছাড়া হিন্দু তান্ত্রিকেরা বৌদ্ধদের সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু বলেন নাই। অথচ 

'কুলসেবা'র কথা তাহাদের গ্রন্থে খুবই আছে। সহজযানীদদের একজন পাণ্ড ছিলেন ডো্বী 

হেরুকপাদ। তাহার একথানি ক্ষুদ্র গ্রস্থের নাম 'সহজসিদ্ধি' | ইহা! শ্রীযুক্ত বিনয়তোধ ভট্টাচার্য 

পাইয়াছেন। ইহাতে এমন কতকগুলি কথ। আছে, যাঁহাতে হিন্দুতন্ত্রকে বৌদ্ধতন্ত্-সম্পর্কিত 

মনে হইতে পারে। এই গ্রন্থে আছে,_- 

কুলসেবাৎ ভবেৎ সিদ্ধিঃ সর্বকামপ্রদ] শুভ! । 

কুলগুলির সংখ্যা পাচ, __অক্ষোতা, বৈরোচন, অমিতাভ, রত্বসম্তভব ও অমোঘসিদ্ধি, এই পাঁচজন 

ধ্যানী বুদ্ধ হইতেই কুলের উৎপত্তি হইয়াছে। তাই ইহাদিগকে কুলেশ বলিয়! থাকে। 
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অক্োত্য বস্রমিত্যুক্তং অমিতাভঃ পল্পমেব চ। 

রত্বস্তবো ভাবরত্ব বৈরোচনস্ত আগতঃ | 

অমোঘ কর্মমিত্যুক্তং কুলান্যেতানি সংক্ষিপেৎ॥--( “উত্তরা”, জোট, ১৩৩৪ )। 

প্রাচীন হিন্দু তন্তগ্রস্থ পাওয়া খুব শক্ত । এখন যাহ! পাঁওয়। যায়, তাহার অধিকাংশ 

পরবর্তী কালের সংগ্রহগ্রস্থ, মৌলিক রচনা নহে। এই পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে 

বেশী কিছু জানা যায় না। বহু চেষ্টায় “গায়ত্রীতন্তরে”র ৫ম পটলে দেখিতে পাই, উহা! বৌদ্ধ 

গ্রভাব একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই, 

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৌদ্ধমতং সর্বশা্ত্েযু পল্লবং | 
তবু এই গ্রন্থ বৌদ্ধদের নিন্দা করিতে একটু দ্বিধ! ৰোধ করে নাই,__ 

১।' বেদে বৌদ্ধে বিবাদদোহন্তি বেদোক্তং গ্রতিপালয়েৎ। 

বৌদ্বোক্তং রাজশার্দুল দুরতঃ পরিবর্জয়েৎ॥ 
২। চৌরে। বৈ সর্বশাস্ত্রাণাং মধ্যে বৌদ্ধ ইতি স্ৃতঃ। 

বৌদ্ধদের শৃন্তবাদ, অনীশ্বরতা, শিখাধ্বংসন্তায় প্রভূতি তান্ত্রিকেরা সহা করিতে পাঁরেন 

নাই, ্ 

১। বৌদ্ধাঃ শূন্যতাবাদিনঃ ।-__জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, প্লোক ১৭ 
২। বৌছে৷ বদতি রাজেন্দ্র ঈশ্বরে! নান্তি নান্তি বৈ। 

অহমেবেশ্বরঃ সাক্ষাদিতি বৌদ্ধোহ্ত্রৰীদ্চঃ ॥-__গায়ত্রীতদ্ধ 

৩। কুতঃ স্বর্গে। কুতো৷ ভোগে নষ্টঃ কো। বা হতে। নুপ। 

ত্যক্তং! দেহং যষৌ শক্ির্মরণং তেন কথ্যতে ॥ 

ইতি বৌদ্ধন্ত রাজর্ষে যথ৷ বাক্যমলীকবৎ। 
যথ! বন্ধে শিখাধবংসং সর্বেষাং ধ্বংসমুচ্যতে | 

ইহৈব নরকঃ স্বর্গ; কা কথ! পরজন্মনি।- গায়ত্রীতনত্ 
৪। আত্মান্দময়ে। জীবঃ কলা! শ্রীরন্তরাত্মনঃ। 

সদা জীবেতি জীবেতি কথ্যতে তত্বদর্শিভিঃ ॥ 

তৎ কথমাত্মনে! ধ্বংসে। বৌদ্ধবাক্যেন ভূপতে | 
শিখাধ্বংসমিতি স্তায়াদিতি বৌদ্ধত্ত মূর্থতা ॥-_গায়ত্রী তন্ত্র 

বৌদ্ধেরা দশ দণ্ডের মধ্যে ভোজন করিত বলিয়া! ও তাহারা বলিদাঁন নিষেধ করিত বলিয়া 
তান্ত্রিকের। উহাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন_ 

১। দশদপগ্াভ্যন্তরে রাজন্ ভোজনং হব্গমুচ)তে। 

তত্যজয আত্মতা ভোগে নষ্টঃ কে। বা হতো নৃপ ॥ 

২। বলিদানং বেদসিদ্ধং নিষিদ্ধং বৌদ্ধবাক্যতঃ |. 

এই প্রবন্ধে যাহ। লিখিত হইল, তাহা দ্বার! বুঝিতে পারা যাইবে যে; বাঙলা দেশে বুদ্ধকে 
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স্বীকার করিয়া লইয়া, বৌদ্ধদিগকে অস্বীকার করিবার একট। প্রবৃত্তি ব্রাঙ্গণ্যপন্থীদের মধো 

বর।বর দেখা গিয়াছে । এইরূপ চিন্তার ফলে লোকের ধারণ! হইয়। গিয়াছিল যে, এ দএ 

হইতে বৌদ্ধধন্্ন একেবারে নির্বামিত হইয়াছে । মোগল-সম্রাট আকৃবরের সভায় ভারতবর্ষে? 

সকল ও ইউরোপের ছুই একটি ধন্মসম্প্রদায়ের লেক দেখ যাইত । তাহারা সম্রাটের ইবাদ1ৎ- 

খানায় বিচার বিতর্ক করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের কোন কথ পাওয়া যায় না। আবুণ 

ফজল তাঁহার আইন্-ই-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৌদ্ধদের কোন 

সন্ধান পান নাই এবং শুধু আরাকানে বৌদ্ধেরা বাদ করিত । এ সংবাদ তিনি নিশচরই 

বাঙল। দেশের লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহ! হইতে সাধারণ বাঙালীর 

ধরণ! বুঝিতে পারা যায়। অথচ সেই সময়েই গ্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধধর্ম চলিত ছিল। লাম 
তারানাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস হইতে কিছু কিছু জানিতে পারা যার়। ১৬০৮ খুঃ 

বুদ্ধগুপ্তনাথ ব্গদেশে বৌদ্ধধর্মের অল্প পরিমাণ প্রভাব দেখিয়া গিয়াছিলেন। তারানাথের 

গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত 'বুদ্ধপুরাণ' নামে এক গ্রন্থ লেখেন, উহাতে সেনবংশের 

কয়েকজন রাজার ইতিহাস ছিল। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু লেখা হইয়াছিল। 

গন্থ ন! পাওয়ায় কোন থবর জানিবার উপায় নাই । 

কতকগুলি অপ্রকাশিত বাউজা পুথিতে এমন একটু একটু খবর আছে, যাহ! আমাদের 

কাঁজে লাগিতে পারিত । কিন্তু গ্রন্থ ন1 পাওয়ায় মোট কথা যাহ] জানা গিয়াছে, তাহ। লইয়। 

বেশী আলোচনা সম্ভবপর নহে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে নিয়লিখিত পুথিগুলিতে কি ছিল, 

তাহা জানিবার কৌতুহল তৃপ্ত করিবার উপায় নাই । বাঁগালী হিন্দু কবির! যে বুন্ধদেবকে 

একেবারে ভুলিয়৷ যান নাই, তাহার প্রমাণ রাধামাধব ঘোষের “বৃহৎ্স(রাঁবলী' নামক 

বাওলা ভাষার বৃহত্বম গ্রন্থ । এই গ্রন্থে কৃষ্ণ, রাম গ্রভৃতি খাটি পৌরণিক ঠবঞ্চব অবতারের 
নায় বুদ্ধদেবের লীলীও বণিত আছে। ছুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থের বুদ্ধলীলা এখনও প্রকাশিত 

হয় নাই। পুজনীয় শ্রীযুক্ত হওপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, চুড়ামণিদাদ নামক 
একজন লেখকের একথাঁন। চৈতন্তচরিত গ্রন্থ আছে--তাহাতে নাকি ঠৈতগ্র্দেবের জন্ম 

হওয়ায় বৌদ্ধদের৪ আনন্দিত হওয়ার কথ। আছে। এই গ্রন্থ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত 

হইলে আরও খবর জান! যাইতে পারে । ১৬৮৯ খুঃ রচিত রামজীবন বিদ্যাতৃষণের “স্ুর্ধযমঙ্গল” 

খানি অতি বিরাট গ্রন্থ। ইহাতে হুর্য্যপাপক আচধঃগণের হস্তে বৌদ্ধ হাড়িদের 

নির্যাতন বণিত হইয়াছে ( বঙ্গলাহিত্য-পরিচন্, দীনেশ সেন, পৃঃ ১৬৩) । ইহাও আমর! 

পাই নাই। কুচবিহারনিবাদী গোবিন্দ দাস নাগে একজন লেখকের গ্রন্থে নাকি বৌদ্ধ 

প্রভাবের পরিচয় পাওয়। ধায় (উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, ওয় গৌরীপুর "অধিবেশন, ১৩১, 

কার্ধ্যবিবরণ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১২৫)। এ সম্বন্ধেও আর খবর পাওয়া যায় নাই। মগদের 

দেশে লিখিত “বুদ্ধওয়াং” বা বুদ্ধরঞ্রিকা নামে একখান! বাঙলা গ্রন্থ আছে, ইহা! ১৫০ 

বৎসরের প্রাচীন হুইবে। ইহাতে বুদ্ধদেবের চট্টলন্রমণের কাহিনী, লিখিত আছে 
৯ 
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( “ভারতবর্ষ”--অগ্রহায়ণ, ১৩২৮)। বৌদ্ধগ্রস্থকার এ অদ্ভুত খবর কোথা হইতে সংগ্রহ 

করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছ। হয়। এখানেও বুদ্ধদেব “বাধুভরে রথে আরোহণ” করিয়া “আকান' 

গিয়াছিলেন। 

শ্রীরমেশ বন্ু 



ষষ্ঠ মামিক অধিবেশন 
২৬এ অগ্রহাঃণ ১৩৩৩, ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ ৫॥০ট1। 

মহামহোপাধ্যায় ভীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সভাপতি। 
আালোচা লিষ্ব্১। গত অধিবেশনের কার্ষযবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ- 

সদন্ত নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঁঠ---প্রীযুকত 

মুগাঙ্কনাথ রায় মহাশয়-লিখিত “কবীন্দ্র রমাপতি” নামক প্রবন্ধ, এবং € | বিবিধ। 

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্য।য় শ্রীযুক্ত ডাঃ হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি 

আই ই মহাশয় সভাপতির আদন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত ছুইটি অধিবেশনের কার্যযবিবরণ পঠি5 এবং গৃহীত হইল । 

২। নিম্বলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইপেন_-প্রস্তাবক-- 

শ্রীযুক্ত অমূল্যচএ্ণ বিগ্ভাতূষণ, সমর্থক-_শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদশ্ত -১। শ্রযুক্ত 

প্রগাদদাল মুখোপাধ্যায়, এড়িয়াদছ, দক্ষিণেশ্বর,। ২৪ পরগণা; ২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ 

দাস গুপ্ত, ৭৯১ লোযার সাকু'লার রোড, কালিয়া-ভাগ্ডার (গৈলা, বরিশাল); প্রস্তাবক-_ 

শ্রীযুক নিবারণচন্ত্র রায় এম এ, সমর্ক-__এ, সদস্ত--৩। শ্রীযুক্ত রায় স্থুরেন্দ্রনাথ গুহ বাহাছর 

এম এ, বি এল, ১৮ রামমোহন দত্ত লেন, ভবানীপুর । 

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদ1তৃগণকে ধন্ঠবাঁদ জ্ঞ।পন করা 

হইল। উপহারদাত_-কলিকাতা! বিশ্ববস্যালয়, পুস্তক-১। কবিকষ্কন চণ্ডী (২য় খণ্ড); 

মেসাদ' মুল্জী জেঠা কোং-২। রমদ্ত্র্গস্ত্রানুভাষ্যম্ ১ম পাদ, ৩। এ, ২য় পাদ। 
অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_-“শোভাবাজারের রাজ। বিনয়কষ দেব বাহাছুর যে 

সাহিত্য-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সভ। সম্প্রতি উঠিয়। যাওয়ায় এ সভার অন্ততম কর্তৃপক্ষ 

এবং ্বাঁয় রাজ। বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকুষ্ণ দেব বাহাদুর পরিষদের 

পুস্তকালয়ের সহিত মিলিত হইবার অন্ত সাহিত্য-সভার পুস্তকাগারের সমস্ত পুস্তক এবং 

এগাঁরটী আলমারী ও একটি টেবিল পরিষদে দান করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রায় সমস্ত পুস্তক 
ও আলমারী আদিয়াছে, আর যদি কিছু বাকী থাকে, তাহা ক্রমশ:ঃই আলিবে। সাহিত্য-সভাটি 

বহুদিনের, উহা! উঠিয়া যাওয়া! দেশের পক্ষে গৌরবের কথ।। উহ! থাকিলে অনেক 

সহিত্যসেবীর একট। মিপন-স্থান হইত। স্বীয় রাজ! বাহাহুর বাঙ্গাল! সাহিত্যের ও এই 
সভার বিশেষ অনুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক,কুমার শ্রীঘৃক্ত প্রমোদকষ্ণ দেব বাহা'ছর এবং 

সাহিত্য-সভার কর্তৃপক্ষগণকে পরিষদের আস্তরিক ধন্ভবাদ ও কৃতভ্ঞত| জ্ঞাপন করিতেছি। এ 

সড়ার অন্কৃতম পৃষ্ঠপোষক ও পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপঠি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ধু 
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বাহাদুর সাহিত্য-দভার পক্ষে এবং পরিষদের পক্ষে এই পুস্তকালয়টি পরিষদে আনিবার জন্য 

বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। প্রধানত: তাঁহার চেষ্টাতেই এই মহৎ কার্যা সম্পাদিত হইয়াছে। 

এই অন্ত তিনি আমাদের বিশেষ ধন্তবাদভাজন।” 

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ধু 
বাহাদুর বলিলেন,--“আজ একটি অন্যন্ত শোকের কথা আপনাদের জানাইতেছি। কলিকাতা! 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের কণ্ট্যোলার রায় অবিনাশচন্ত্র বন্থু বাহাছুর এম এ গত কল্য অকস্মাৎ পরলোৌকগমন 
করিয়াছেন । তিনি বিশ্ববিগ্কালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন; ৬রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী ও তিনি 

একসঙ্গে রায়টাদ প্রেমটাদ বৃত্তি পাইয়াছিপেন। তিনি নানা স্থানে কাধ্য করিয়া পরে ডেপুটা 

ম্যাজিষ্টেট এবং ইন্সপেক্টার জেনারেল অব রেজিষ্টরেশন হন। সরকারী কার্য হইতে অবসর 

গ্রহণের পুর্বে কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত 

মকল জায়গায় কাক্জ করিয়াছেন। বিপেষতঃ এই বিশ্ববিগ্থালয়ে ত্বাহার আগমনের পর 
হইতে পরাক্ষার বিশৃঙ্খলা একেবারে দূর হইয়ছিল। ছাত্রমহলে তিনি অভি প্রিয় ছিলেন। 
তিনি কত পরিশ্রম করিতেন, তাহ! অনেকেই জানেন না। ১০্টার সময় 56005 19০10এ 

প্রবেশ করিয়।,ভিতর হইতে তাহ। বন্ধ করিয়! ৪॥০ট| পর্য্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বণ্টন করিতেন। 

কাজের দারিত্ব এত বেশী ছিল ও তজ্জন্ত এত ভাবন। চিন্তা করিতে হইত যে, তাহাতেই তাহার 

শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এক বৎসর পুর্বে তিন্নি এইন্প কান করিতে করিতে অবসন্ন 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার পর কিছুদিন বিশ্রাম করিয়| সুপ্ধ হন। তিনি বৎপরে হই মাস 

ছুটা পাইবেন, এই সর্তে বিশ্ববিদ্ভালয়ের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবারও তিনি 

ছুটা লইয়া মিহিজামে তাহার নিজ বাড়ীতে বিশ্র।ম করিয় সুস্থ হইয়াছিলেন। গত পরশ্ব দিন 
মাত্র ফিবিয়া আপিয়াছিলেন এবং আপিয়। কল্য 215 1780810র 10526105 করিয়াছেন । 

সেনেটের 1)65$15এর ৩।৪ দফা কাঁজ হইয়াছে, এমন ময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, তিনি 

অনুষ্থ হইয়। পড়িয়া গিয়াছেন। আমরা গিয়া! দেখি যে, তখন তীহার প্রাণবাযু বহির্গত 

হইয়াছে। তিনি পরিষদের একজন প্রবীণ ও হিতৈষী সদন্ত ছিলেন। তিনি সকল বিষয়েই 

বিবেকের দ্বারা চাপিত হইয়! কাজ করিতেন, কর্তব্য পালনে কাহারও খাতির রাখিতেন না। 

তিনি নোজ। পথ ছাড়া বাক পথে চপিতে জানিতেন না। তিনি একজন প্রকৃত কনা 

ছিলেন। তিনি আমার বন্ধু, আত্মীয় ও প্রতিবেণী ছিলেন । আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত 

ব্যথ। পাইয়াছি। বিশ্ববিগ্ঠালয়ে তাহার স্থান অপুরণীপ্গ। দেশের শিক্ষিত জন-লাধারণ, 

বিশেষতঃ ছাত্রগণ, ধাহাদের সহিত তিনি মিলিত হইতেন, সকলেই তাহার মৃত্যুতে ছঃখিত 
এবং তাহাকে শ্রদ্ধা ভর্জি জানাইতেছে |”, এই বলিয়। তিনি নিয়োক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,__ 

“বঙ্গের উজ্জ্রপ রত্ব, কলকাতা! বিশ্ববিগ্তালয়ের কণ্ট্োোলার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম 
হিতৈষী সদ, কর্তব্যপরাপনপ,সত্যনিষ্ঠ ও সদালাপা রায় অবিনাশচন্দ্র বন্থু মল্লিক এম এ পি আ'র 

গন বাহাছরের পরলোকগমনে দেশের শিক্ষাবিভাগের, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের যে ক্ষতি 
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হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে এবং এই জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই সাধারণ 

অধিবেশনে সমবেত হইয়া! তাহার জন্ত গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং ঠাহার শোকা- 

ভিভূত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন ।” 

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বপ্লভ মহাশয় এই গ্রন্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত 
চুণীবাবু যাহ! বলিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। ন্বগাঁয় অবিনাশ বাবুর 

সহিত ৬রামেন্ত্র বাবুর বাড়ীতে তাহার পরিচম হয়। তংপরে বিশ্ববিগ্ঠ।লয়ের সংস্পর্শে আদিয় 
তাহার দহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়। তাহাতে তিনি বলিতে পারেন যে, অবিনাশ বাবুর মত 

সত্যনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি দেশে বিরল বণিপে অত্যুক্তি হয় না। শেষে তাহার সহিত 
অল্পবিস্তর বন্ধুতাঁও হইয়াছিল। অতঃপর এই শোক-প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং 
সমবেত সভ্যমণ্ডশী দণ্ডায়মান হইয়। মুত মহাত্মার স্মৃতির গ্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। 

৩। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সম্পাদক শ্রীমুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্তাভূষণ মঞচাঁশয় 
শযুক্ত মুগাঞ্ধনাথ রায় মহাশয়-লিখিত “কবীন্দ্র রমাপতি” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞন রায় বিদ্বদ্লল 5 মহাখয় বলিপেন যে, তিনি বালে তাহাদের, দেশে 

রমাপতির অনেক গান শুনিয়াছেন। 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখ চ ও পাঠক মহ!শয়কে ধন্ঠবাদ দিলেন। 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্বাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল । 

শীনগেন্্নাথ সোম কাব্যালঙ্কার শ্্ীহরপ্রপাদ শাস্ত্রী 

সহকারী সম্পাদক । সভাপতি! 

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন 
৩০এ মাঘ ১৩৩৩, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭, রবিবার, অপরাহু ৫ট।। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রপাঁদ শাস্ত্রী _নভাপতি। 
আলোচ্য বিষয় _“ছাতনায় চণ্তীদাদ' বিষয়ে বক্তৃতা । 

বক্ত1-_রায় শ্রীযুক্ত ফোগেশচন্দ্র বায় বিদ্তানিধ বাহার এম্ এ। 

সভাপতি মহাশয় অস্তকার বক্কা রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিস্ত/নিধি এম্ এ 
বাহাদুরের পরিচন-প্রদান-প্রপঙ্গে জানাইলেন যে, তিনি বহুকাল বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগের 

সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া! এক্ষণে অবলর গ্রহণ করিয়াছেন। জ্যেতিষ-শাস্তে। বিশেষতঃ গণিত 

জে]োতিষে তাহার খ্যাতি ন্ুপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা দাহিতোর আলোচনায় তাহার কৃতিত্ব 

স্থপরিচিত। প্রত্ব-তত্ব সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা এই বোধ হয় প্রথম । আমর! জানিতাম-_ 

চত্তীদাপ নানুরের, তিনি বলেন ছাতনার। তিনি এ বিষয়ে যে মালোচনা করিয়াছেন, তাহা 

ভাবিবার বিষয়। 
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রায় জীষুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিস্তানিধি এম্ এ বাহাছুর তাহার “ছাতনায় চণ্তীদাস” 

নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 
প্রবন্ধপাঠর পর কবিশেধর শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কাঁব্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, 

তিনি সম্প্রতি বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় কুল্লরা, অট্টগথাদ, ব্হুলাক্ষী প্রভৃতি কয়েকটি পীঠভূমি 

দর্শন করিপ্নাছেন এবং বিগত সোমবার সমস্ত দিন মহাকবি চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নাস্থায়ে 

অতিবাহিত কষিন্াছেন। তিনি বলিলেন যে, শ্রন্ধাম্পদ প্রবন্ধলেখক মহাশয় যে সমস্ত স্থান ও 

বিষয় ছাতনায় আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রায় সমন্তগুলিই নান্ুরে বর্তমান। 

চণ্ডীদাসের ভিটার ভগ্নাবশেষ, তাহার আরাধ্য! দেবী বান্থলীর মন্দির (যে দেবীর নাম লইয়! 

বর্তমান সময়ে আন্দোপন উপস্থিত হইয়াছে), রামী বরজকিনীর বস্ত্র বিধৌত করিবার পাট! 

(যাহ! এক্ষণে প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে), রামীর বাসভবন প্রভৃতি কবি চণ্ভীদাসের স্তি- 

বল্লরী-বিজড়িত যাবতীয় স্বৃতি-চিহ্কের অবশেষ বক্ষে ধারণ করিম কবির জন্মভূমি নাগর 

এখনও পথিকের চক্ষে উজ্জল হইয়। রহিয়াছে । নাচুরের নিকটবস্তাঁ কীর্ণাহার গ্রামে চতীদাসের 

বিটপীবল্পরী-সমাচ্ছন্ন সমাধিস্তূপ এখনও বিরাজিত। যে কিংবদস্তী, জনপ্রবাদ, লোকমত, 
বিশ্বাস এবং স্মৃতিচিহ্ন বহুকাল হইতে কবির কবিতা-ৰিজড়িত হইয়া! ম্থদৃঢ় মূল সহ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছে, তাহ এক্ষণে প্রত্বতাত্বিকের আন্গষ্কানিক গবেষণায় শিথিলমূল হইবে, ইহ] 

কল্পনারও অতীত। বিশেষতঃ, কবির কবিতার মধ্যে নানুর ছাড়! ছাতনার নামগন্ধও 

নাই। লেখক মহাশযের প্রবন্ধটি যে গভীর গবেষণাণূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বলিয় 
শ্রীযুক্ত নগেন্দজ্রবাবু প্রবন্ধলেখক মহ্াশষকে বিশেষ অনুনোধ জীন্বইলেন যে, তিনি যেন 

নাচুরে ও কীর্ণাহাে গিয়। সমস্ত দেখিয়! শুনিয়া ও পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে এই সকল বিষয় অনুসন্ধান 

করিয়!, তাহার ছুই স্থানের অবগতির সামঞ্জস্ত করিয়! একটি সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। 

এই জন্য জীযুক্ত রায় মহাশয়ের একবার নানুরে নিশ্চয়ই যাওয়| দরকার । 

ডাক্তার আব্ব,ল গফুর সিদ্দিকী অনুপন্ধান-বিশারদ মহাশর বলিলেন যে, কোন্ স্থানে 

কবির জন্ম ; নান্ুরে-_ না ছাতনায়,তাহ! বিশেষ অস্ুপন্ধান করিয়া! দেখ! উচিত । যাহাতে প্রকৃত 

সত্য এই উপায়ে আবিষ্কৃত হয়, তাহ! শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু করিলে দেশের বিশেষ উপকার হয়। 

ডা; স্তর শ্রীযুক্ত দেব প্রসাদ সর্বাধিকারী এম্ এ, এল্-এল্ ডি, লি আই ই মহাশয় 

বলিলেন, ১৩২১ বঙ্গাবে পরিষৎ হইতে ৬নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'চণ্ীদাসের পদাবলী" 

বাহির করিয়াছেন, ১৩১১ বঙ্গীবে শ্রযুক্ত ত্রন্গন্ুন্দর সান্ন্যাল মহাশয় "চণ্ডীদাস-চরিত? বাহির 

করিয়াছেন, আবার ১৩২৫ বঙ্গাবে শ্রীযুক্ত করালীকিঙ্কর সিংহ মহাশন চণ্ডীদাসের এক সংস্করণ 

বাহির করিয়াছেন । এই এত অল্পদিনের মধ্যে চণ্তীদাদ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ বাহির 

হইতেছে, ইহ। ঠিক নছে। এই বিষয়ে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরওয়ান। লইয়া! একট! 

অনুসন্ধান কর! উচিত। বীরভূম বা বাকুড়া-নাচুর বা ছাতনা--এই প্রশ্ন লইয়। অন্গসন্ধান 

করিতে হইবে। চত্তীদ।স সম্বন্ধে আগ্রপুর্ব্বিক সমস্ত ঘটনার আলোচনা করিতে হুইবে। 
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অনুসন্ধ(নে যে সব নুতন নৃতন উপকরণ পাওয়! যাইবে, তাহা! লইয়1 বহুল বিচারের আবস্ঠক। 

শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু সম্প্রতি বাকুড়াবাসী হইলেও তিনি আমাদের রত্প্রীদবিনী আরামবাগ 

মহকুমার লোক; অতএব তাহার বীকুড়ার পক্ষপাতিত্বদোষ দেওয়া চলিবে না। তিনি 

প্রকৃত সত্যেরই আবিষ্কারে এত যত্ন ও পরিশ্রম শ্বীকাক্স করিতেছেন। পরিষৎ হইতে 

তাঁহাকে অনুরোধ করা হউক যে. তিনি এ বিষয়ে অধিকতর আলোচন! করুন এবং চণ্তীদাসের 

পদাবলীর নূতন সংস্করণ সম্পাদন করুন। তিশিই এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি সকলেরই 

বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র 

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিছ্যাভুষণ মহাশয় বগিলেন ষে, তিনি ছাত্নায় গিয়াছিজেন, 

দেখানে চণ্তীদাসের অন্মস্থান বণিয়া তখন কিছু জানেন নাই । বান্থলীর কথাও শুনেন 

নাই। নাম্থরের ও ছাতনার মুত্তি ছইটিতে এক্য নাই। 

সভাপতি মহাশয় বপিলেন, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু পেন্সন লইয়। ষে এত পরিশ্রম স্বীকার 

করিতে পারিয়াছেন, ইহা বিশেষ আশ্চর্যের বিষয়। প্রবন্ধ লিখিবাঁর উপকরণ মংগ্রহ 

করিতে তাহাকে এই বয়সে যে কত স্থানে যাতায়াত করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক্ 

হইতে হয়। ইহা দেখিবার ও দেখাইবার. বিষয় । শ্রীযুক্ত সর্বাধিকারা মহাশয়ের প্রত্জাব, 

শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকেই “চণ্ডীদ।স” সম্পাদনের ভার দেওয়া হইবে। আমর! আশ। করি, 

তিনি প্রচলিত সকল মত সংগ্রহ করিয়া চণ্তীদসের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ কছিয়! দিন। 

এই বই এর চাহিদ। বড়ই বেণী যশই দিন যাইতেছে, ততই এই চণ্তীদাপের বই সম্পাদনের 

ব্যাপার কঠিন হুইয়া পড়িতেছে। পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাকে আসন্তরিক কৃতজত। ও 

ধন্ঠবাদ জানাইতেছি। | 

শ্রীযুক্ত যোগেশ বাঁবু বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় পদা বলী-সাহিত) 

ভাঁল বোঝেন, তাহার উপর চণ্তীদাসের পদাবলী সম্পাদনের ভার দেওয়া উচিত। তিনিও 

যতদুর সম্ভব, সে বিষয়ে সাহাধ্য করিবেন । 

সতাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে নান্ুরে ভ্রমণ করিয়! চণ্তীদাস সংক্রান্ত 

এঁতিহামিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে অন্থরোধ করিলেন । 

সভাপতি মহাশরকে ধন্তধাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল। 

এ্ীনগেক্্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার .. শ্্রীঢুমীলাল বন্ধ. 
খ্যহকারী সংগাদক $ 

. . সভাপতি 



সপ্তম মানিক অধিবেশন 
২২এ ফাস্তন ১৩৩৩, ৬ই মার্চ ১৯২৭, রবিবার, সন্ধ্যা ৭ট1। 

_ মহামহোঁপাঁধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্্রী- সভাপতি । 
আলোচ্য বিষ়-_-১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত 

নির্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কতজ্ঞতা। জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন_সুসঙ্গাধিপতি 
মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র্জ সিংহ বাহাছর-প্রদত্ত বিশ্বরূপ সেনের তাত্-শাসন এবং (খ) শ্রীযুক্ত 
মছেন্্নাথ করণ মহাশয়-প্রদত্ত পাথরের গোলা ও গ্রন্তরমূক্তি, ৫। শোক-গ্রকাশ- (ক) গ্রমথনাথ 
মুখোপাধ্যায়, (খ) ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গে) কালীকুমার বস্থু এবং ধে) হরিপদ 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৭1 প্রবন্ধ-পাঁঠ- শ্রীযুক্ত মণীন্্রমোহন বস্তু এম এ, 

মহাশয়-লিখিত “দীন চণ্ডীদাস” নামক প্রবন্ধ, ৮। বিবিধ। 

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, 
সি'আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত গত গৃহীত হইল। 
২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিবর্গের সাধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইলেন। 

৩। থ--পরিশিষ্টে লিখিত পুশ্ুকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং ঈযাাহাচাটির 

পরিধদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। 

৪1 (ক) সভাপতি ম্হামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভা; হরপ্রসাঁদ শীঙ্ী মহাশয় উপস্থিত 
গদন্তগণের সঙ্গুথে বিশ্বরূপ সেনের তাত্রশাসনখানি উপস্থিত করিয়া বলিলেন ঘষে, সুসঙ্গের 
অধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্জন্দ্র সিংহ বি এ বাহাছুর এই তাত্রশাঁসনখানি আমাদের 

উপহার প্রদান করিয়াছেন। তিনি এক দিন সংবাদ পাঁন যে, ঢাকার কোনও এক কর্্মকারের 

দোকানে একখানি তীত্রশাসন গালাইয়া বিক্ররন করা হইতেছে । তৎক্ষণাৎ তিনি উক্ত 

দোকানে গিয়া এই তাত্রশাননথানি ক্রয় করেন এবং পাঠোদ্ধারের জন্ ভীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারি- 
লাল চৌধুরী ডি এস্সি( এডিন), এফ আর এস ই মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়! দেন। 
তীহার নিকট হইতে উহা! আমার হস্তগত হয়। আমি এথানি পাঠ করিয়াছি। ইহার 

মধ্যে অুন্ঠান্ বিষয়গুলি তেমন প্রয়োজনীয় না হইলেও হতনাগতে। গ্রামের নাম, (বিশেষ 
১2৪ 

কোনই ক্ষতি হর নাই এবং ইছার যে অংশ কাটিগা বিক্রদ্ধ করা” হইছে; "সফল তাত্রশাসনেই 
তাহা প্রার একরূপ। তৎপরে সভাপতি নহয় এই তাজশীসন দানের জন্ত সুসঙাধিপতিকে 

বিশেষভাবে ধন্বাদ দিলেন। 
দিত 
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(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত মহেন্রনাথ করণ মহাশয়ের প্রদত্ত ৪টি পাথরের গোল!, ১টি 
বিষুূর্তির ভগ্ন নিম্মাংশ ও একটি মাটির দ্রব্য প্রদর্শিত হইল-_সভাপতি মহাশয় গ্রদাতাকে 
ধন্তবাদ প্রদান করিলেন । 

& |. অতঃপর নিক়লিখিত সদক্ড ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ 

করা হইল,--১। প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ২। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। 
কালীকুমার বস্থ এবং ৪ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, রায় শ্রীযুক্ত আবিনাশচন্ত 

বন্দোপাধ্যা্ এম এ বাহাছর, শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব মহাশয়ের দ্বারা 

আমাদের নিকট একটি স্থবর্ণ-পদক পাঠাইয়! দিপ্নাছেন । “হিন্দুরা্জত্ধে রা” বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ- 

লেখককে এই পদক দেওয়া হ্টবে এবং নিয়লিখিত বাক্তিগণ ইহার পরীক্ষক থাকিবেন। 
মহামঙ্বোপাধ্যায় শ্রযুক্ত ডাঃ হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি পিট,সিআই ই 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার এম এ; সি আই ই 
১ নিথিলন।থ রায় বি এল 
»। অমৃল্যচরণ বিদ্াভূষণ 
১ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-বত্ব 

পদকের নাম--"হর প্রসাদ মুববর্ণ-পদক” । এই পদক দানের জন্ত শ্রীযুক্ত অবিনাশ 
বাবুকে ধন্তবাদ দেওয়া হইল । 

৬। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বস্থ এম এ মহাশয় “দীন চত্তীদাদ' নামক তীহার প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। ্ ্ 

প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধা।য় সাহিত্য-রত্ব মহাশয় বলিলেন যে, 
আমাদের পৃ্জনীয় সভাপতি মহাঁশয় পরিষৎ-পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে সর্ব প্রথমে একাধিক 

চণ্তীদ।সের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। তত্পরে এ বিষয়ের আলোচন। করির! 

আমার মনে হয়, দীন চণ্ডীদান নামে আরও এক চণ্ডীদাপ থাকিতে পারেন। মহাপ্রভু 

চণ্তীদাসের গান শুনিতেন, তিনি যে সকল গান গুনিতেন, তাহাই পদকল্পতরুতে মহাজন- 

কতৃক সংগৃহীত হওয়া সম্ভব। “বাঁপলী কহায়”, “বাপলী বরে”, “বাদলীগণ” এইরূপ 

ভণিতা প্রাচীন চতীদাসের নিদর্শন | শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বাবু দীন চণ্ডীদাসের যে পুথি আবিষ্কার 

করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি ধন্তবাঁদেন্র পাত্র। কিন্তু এই পুথি আবিষ্কৃত না হইলেও পদাবলী 

হইতে দীন চণ্ডীদ[সের অস্তিত্ব প্রমাণ করাঁ অসম্ভব নছে। ইনি পদকল্পতরু সংগ্রহের পূর্বের 
এবং নরোত্তমদাসের পরের লোক। ইহার রচন। তত উৎকৃষ্ট নহে। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডিলিট মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত 

সভাপতি মহাশয় পরম্পর এ বিষে কিছুক্ষণ আলোছন! করিলেন | পরে সভাপতি মহাশয়রে 

ধন্তবাদ দানের পর স্ভাভঙ্গ হয় | 

 শ্রীনগ্রে্্রনাথ সোম কাব্যালপ্কার [ও শ্রীচুণীলাল, বব | 
সহৃকারী সম্পাদক । সভাপতি। 
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রু-_পরিশিষ্ট 

প্রস্ভান্বিভ াধাব-সদস্যগণ 

প্রস্তাবক--রার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিন্র এম এ বাহাছুর, সমর্থক- শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ 

বিস্তাভৃষণ, সদন্ত--১। শ্রীযুক্ত গোগীনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, ৪ পঞ্চাননতল। লেন, প্রীরামপুর, 
 হুগলী। প্র-্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, সম--এ, লদ--২। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ 
খোষ, ৪৫এ গড়পার রোড; প্র--শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ভি এস্-লি (এডিন ), 
এফ আর এস ই, সম--এ, সদ--৩। শ্রীযুক ফণীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, এসিষ্টাণ্ট 

সেটেলমেন্ট অফিদার, কপবাঁ, বীরভূম ; প্র-_ শ্রীযুক হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম--এ, 
সদ--9 । প্রীযুক্ত স্ুবোধলাল মুখোপাধ্যায়, 'শাস্তিপুর হাউস”, ১১৫ শিবপুর রোড, হাওড়া) 
প্র-শ্রীযুক্ক গ্রবোধকুমার দাগ বি এল, সম _এ, স্দ-৫। শ্রীযুক্ত ইউ সেন গুপ্ত, ৫1৬ নিউ 

পার্ক স্ত্ীট, বাঁলীগঞ্জ ; প্র--শ্রীধুক্ত নলিনীরঞগুন পণ্ডিত, সম--এ, সদ--৬। শ্রীযুক্ত সুকুমার 
রঞ্জন দাশ এম এ, ৬৮বি রাজা দীনেন্ত্র ্রাট, ৭। শ্রীযুক্ত বরেজ্তরনাথ দত্ত, জগন্নাথ দত্ত লেন, 

গড়পার, ৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ নিখিলরপ্রন দেন এম এ বি এদ্-পি, রীচি রোড, কাঁলীঘাট ; 
প্র- শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রাম, সম-_এ, মদ--৯। মু হিমাংশুশেখর ঘোধ, ৯ টাউন্শেও রোড, 
ভবানীপুর ; প্র" শ্রীযুক্ত রামকমল পিংহ, সম--এ, সঙ্ধ--১০। শ্রীযুক্ত চত্ীদাস মুখোপাঁধ্যার, 

৬ সরকারবাড়ী লেন, বাগবাজার; প্র-শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল, 
সম-জ, সদ--১১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ৭ বালীগঞ্জ সাকুলার রোড; 

প্র-এ, সম-শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ পোম কাব্যালঙ্কার, সদ--১২। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বনু, 

১৩1২ তারক চাটাজি লেন, ১৩। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মিত্র বি এ, এটণি, ৩২ মাণিকতল! 
সীট; প্র- শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিছ্াভূষণ, সম এ, স্দ--১৪। শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত সেন, 

৩৭সি .বেলেঘ।টা! মেন রোড $ প্র- শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কৌচ, সম--এঁ, মদ--১৫। শ্রীযুক্ত 

সুধাংশুকুমার গুপ্ত, ৪১ চাঁষাধোপাপাড়া স্রীটঃ প্র- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্ভাভূষণ, সম-_- 
যুক্ত রামকমল লিংহ, সদ--১৬। শ্রীযুক্ত গ্রবোধচক্তর মিত্র, গোপাল চাটার স্ীট, কাশীপুর ; 
প্র-শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ বস্থ বি এ, এটর্ণি, সম- শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রান চৌধুরী বি এ, 

সদ-_১৭। শ্রীযুক্ত বিজয়কালী ভ্টাচার্য্য স্থতিভীর্থ এম এ) প্র- শ্রীযুক্ত নপিনীরঞ্রন পণ্ডিত, 

সম--্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার, সদ_-+১৮। শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রগরদাদ গঙ্গোপাধ্যায় 
বি এল, উকীল, মজঃফরপুর | 

খ-পরিশিষ্ট 

শপহাবত্ঘলঞ প্রাণ পুভ্ভক্ 

উপহারদাতা,-_রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু প্রাচ্যবিদ্যামহাণুব, উপহৃত- *পুস্তক,-. 

(১ বঙ্গের জাতীর ইতিহীস, বাহ্ষণ কা, ওয় ভাগ (পিরালী ব্রাদ্ষণ-বিবরণ)) শ্রীযুক্ত হীরেজনাথ 
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দত্ত,--(২) জগদৃত্ুরুর আবির্ভাব, (৩) গীতার ঈশ্বরবাঁদ, (৪) উপনিষদ (ব্রহ্বতত্ব), (৫) 
কর্বাদ ও জন্মাস্তর ; শ্রীযুক শ্জননাথ মিত্র মুস্তৌফী (৬) উলা বা বীরনগর, (৭) এ; 
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ব_-! ৮) কুরুপাগুবের গুরুদক্ষিণ। ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দে-_ 

(৯) শ্রীশ্রশুকমুখামৃতকথা (৬ সংখ্যা); শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র রায়_-(১*) খ্রীষটয্বাবিধিঃ 
(মুল লাটিন সমেত) শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র_-( ১১) নামকরণ বা বাঙ্গালা নামের তালিকা; 
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ১২ ) ব্যুৎপত্তিমালা, (১৩) 7 শ্রীযুক্ত দিতেজ্রনাথ 
বন্থ_-(১৪) সাধক কমগাকান্ত, (১৫) স্বীয় অশ্বিকাচরণ দেনের জীবনবৃত্তান্ত, (১৬) 

নরনারায়ণ, (১৭) সাধন-প্রসঙ্গ, (১৮) দাদাভাই নৌরজী, (১৯) মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা, 

(২৯) জীবনালেখ্য শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্্লল ত--( ২১) মহাভারতরহহ্য বা জীবত্বের , 

পথপরিচয়, (২২) শ্রীগোপাল বস্থ মল্লিকের ফেলোশিপের পেকৃচার, ( হিঙাদর্শন ) 

১ম বর্ষ শ্রীযুক্ত চণ্তীদাস মুখোপাধ্যার-_-€২৩) চিন্তামণি ? শ্রীযুক্ক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদ।র-- 

(২৪) ঠীকুর-মার ঝুলি, (২৫) ঠা'ন্দিদির থলে, (২৬) ঠাকুরদাদার ঝুলি, (২৭) 

দাঁদামশীঃয়ের থলে; শ্রীযুক্ত দামোদরদাস থাক্সা_( ২৮) শ্রীগোবিন্দনিবন্ধাবলী, শ্রীযুক্ত 
ননীলাল ভট্টাচার্ষয--( ২৯) দ্রোণাচার্ধ্য ; শ্রীসুক্ষ ভাগবতচন্দ্র দাশ-_-( ৩, ) বিধবা-বিবাহ, 

(৩১) বর্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত) শ্রীযুক্ত জানেন চাট্াপাধ্যায শাস্ত্রী (৩২ ) তুলসীদাসী 
রামায়ণ, (৩৩) শ্রীমহ।ভারতের বুছৎ স্চী, (৩৪ ) কৃষ্ণাবতার-রহস্ত, (৩৫) হিন্দু-কগহার, (৩১) 

ভূদেব-চরিতম্ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরদ্ব--€৩৭) কীর্তভন-গীতি-সংগ্রহ, (৩৮) পঞ্চগীতা, 

(৩৯) শ্রীশ্রীশিক্ষা্টকম্; রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ গ্রাচাবিগ্ঠামহার্ণব--(৪*) 

110৩ 99081 11150017 ০01 [ঞ121008) ৬০1,115 106 50051106500906, 9০0৬৮, 

[১0002 0, 0, বিহ35০1-1 8১) 106 58181980৩ ০6১৪1795118 ৪00 01871 

155. 1) 006 09191 7১109৬10055 200 1361217 [1 ১৪:৮০%০% (05617912101 

[1)012--( ৪২) 90515] [২60০1 ০06 1105 ১০৫০১ 01 10019) 1925 _ 26) 1176 

11 5179561) 3০৮, ০1 [0019, 00021 1১110110860) 1318007708৩ ) 9০167080 

[২9001 01016 01100100181 ত6568101) 175016066) 7858), 1926--26, (৪8৪) 

110110119 ০ 05 4১101)5601951591 501৮6 ০1 17019) ০ 20 (56017760 ০1 

09117077191) 17 00 10911) $105৩010) 01 41017760102) ) 7 শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় 

বিদ্ব্ঘলভ--( ৪৫ ) [02501110855 086519806 ০1 0) 7600811 71210501100, ৬০], | 

€ 0810065. [0016151 ) 7 শ্রীযুক্ত জে সি ব্যানার্জী-_(৪৬) 087 7155670 ৬1০6- 

(00211061101 2100 06 11007810515) 1 শ্রীযুক্ত জিতেঞ্্রনাথ বন্থ এটর্পণি-_-(৪৬ ) 1,115 

ড1515 ৮10 31581 /81076110809) ০1, 1) (৪৮) 10০. ৬০]. []) (৪৯) 7160031710), 

(৫ ) 6 96০6 ০1 591%90100, (৫৯) 705 8110: /51010) ৫৫২) 91568 90055 

185820৩, 1923, (৫৩) 09. 19265 0৫8) 5185 07৩ 0০খুা৩1--119 ৫৩19 
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৪10 71119, (৫৫) 09৩০0 ৬1০908, € ৫৬) 0116 5218 5118100) (৫৭) (7০৬ 

9০0 £803%015 [91251 ( (৫৮) 00105710) (0০107 1101125), (৫৯) 1381280, 3 7২919 

56০155 : ০ 2, (১৯) 327621 0616511053, (৬১) 11) ০৪6 ড1510515) ডে২) 1২৩৭ 

:08817060, ূ ৬৩) 00710৩10০6 ০0 0031305153, (৬৪) [0180018,3 00650 (৬৫) 

:&50167975 [.০৮575) (৬৬) 9৩৩67 5001159) (৬৭) 175 ১০০51 ড/০০1108 ০£ 

0186 11850015, (৬৮) 07০01700615, (৬৯) [1০00 06 151921, (৭৯) 10176 1721) ০6 

(17০ 500) (৭১) 13701507210 ড/৪15) (৭২ ) 10915 01119 [175, ৬০], 11, 

(৭৩) 71116 00171001 1.৪, (৭8) 111৩ 7215012] 17151017০01 198510 00010511810, 

(৭8) 15155 01 0১০ ০911001)9, (৭৬) 41011006101 45551191955) (৭৭) 01011502010 

৪00 01011509200 501600৩, (৭৮) 17211729001 06 139101)9 ) 117 560151910, 

912)10)30015810 11050100010107--0 ৭৯) 50151 00515 910 10105791100 ৬/০৩৪ ১৩1 

(01)917653, (৮০) 09001019103 1২০00৩160 19) (0) 11)052025610081 0010000155101) 010 

7০০1081০2] 0079100120016, (৮১) 1105 10150100090 06 00109150০৮1 00 

501১3 109০7 [1195 918০61710-0108106, 1360£91 96০45081180 13০01. 1৫০০৮ 

(৮২) ০০০11 11008901059, 00121 ২81011) 13651 1.65191961$6 0০8101], 

2210 5839101), 1926১ ৬০।- 25111. (৮৩) 1০. 240) 385101, 1927, ৬০1. ১51৬, 

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন 
২৭এ ফাঁন্ন ১৩৩৩, ১২ই মার্চ ১৯২৭, শনিবার, অপরাহ্ ৬1০টা। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শান্ত্রী_-সভাপতি। 
আলোচ্য বিষয়_-“জান-উৎপাদ--প্রাচ্য ও গ্রতী৪)” বিষয়ে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য 

মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ। 

| পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরগ্রপাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, 

.পি আই ই মহাশয় সভাপতির আদন গ্রহণ করিলেন। 
,. প্রথমেই রায় শ্রীযুক্ক চুণীলাল বন্ধ রসায়নাচার্ধ্য সিআই ই, আই এস ও, এম বি, এফ নি 

গেম বাছাহর বলিলেন,_-আপানার] বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন, আমাদের সভাপতি মহামহো- 

পাখ্যাক় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শস্তী মহাশয়কে ঢাকা বিশ্ববিস্তাণয় 'ডক্টর” উপাধিতে ভুষিত 

ক্ষরিয়াছেন,। . তাহার এই সম্মান প্রাঙডিতে শুধু বঙ্গী-সাহিত্য-পরিষত নহে-_সমগ্র বাঁজালা 

দেশ ও বাঙ্গালীজাতি গৌরবাস্থিত হইয়াছ্ছে। বিশেষতঃ, তাহাকে এই সম্মান গর্ান-কালে ঢাকা 

বিশ্ববিগ্তালয়ের চ)ান্লেলরু লর্ড লিটন মহোদয় হে সকল শ্রদ্ধাজ্ঞাপক গ্রশংসার কথ! বলিয়াছেন, 
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তাহ! বোধ হয় আপনারা সকলেই সংবাদ পত্রে পড়িগ্লাছেন। তাহার এই সম্মানে আমর! 

সকলেই বিশেষভাবে সন্মানিত হইয়াছি। পরিষদের সদন্তগণের এবং বঙ্গবানী মাত্রেরই পক্ষ 

হইতে আমি এ জন্ত আনল প্রকাশ করিতেছি এবং পৃজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন 

করিতেছি। 

প্রতুযুন্তবে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজ আপনারা আমাকে যে ভাবে সম্মান 

দেখাইলেন, এ জন্ত আপনারা আমার ধন্তবাদ গ্রহণ করুন । লর্ড লিটনও আমাকে বিশেষ 

অনুগ্রহ করেন, এ জন্ত তাহাকে আমি ধন্তবাদ দিতেছি । 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের আবেদন অন্সারে 

কলিকাতা করপোরেশন সাহিত্য-পরিষংকে ২৫৯০৯ টাক! দানের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। 

এ জন্য আমর] সর্বাস্তঃকরণে কপিকাত1 করপোরেশনকে ধন্বাদ প্রদান করিতেছি । 

এই সমর শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় চলিয়! গেলে শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম এ, 
বি এল, এটর্ণি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে শ্ীুক নলিনাঙ্গ ভট্টাচার্য্য 

মহাশয় তাহার 'জ্ঞান-উৎপ।দ--প্রাচ্য ও প্রতীচ্য+ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ভি এস্-সি (এডিন ), এফ আর 
এস ই, যুক্ত হেমচজ্জ দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত নগেন্নাথ সোম কাব্যালগ্কার 
প্রভৃতি কয়েকজনে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখকের সহিত জলোচন1 করেন। 

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দন্ত মহাশয় বগিলেন, প্রবন্ধ শুনিয়া আজ আমরা 

অনেক নুতন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিগ্াম। তবে এক সঙ্গে অনেক কঠিন বিষয়ের আলোচনা 
করিয়া লেখক মহাশয় আমাদের প্রতি অবিচান্ন করিয়াছেন। আমার অন্থরোধ, এই সকল 

বিষয়ে তাহার নিজের সিদ্ধাস্ত কি, তাহ! তিনি আমাদিগকে শুনাইবেন। আমি পরিধদের 

পক্ষ হইতে প্রবন্ধলেখক মহাশযরকে বিশিষ্টভ।বে ধন্যবাদ গ্রদ।ন করিতেছি। 

জীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধস্তবাদ দিলে 

সভাঙভজ হইল। 

শ্রীনগেক্্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কারা. শ্রীচুধীলাল বন্থ 

সহ্কারী সম্পাদক । সভাপতি । 



নবম বিশেষ অধিবেশন 
৫ই চৈত্র ১৩৩৩, ১৯এ মাচ্চ ১৯২৭, শনিবার, অপরাহ্র ৬।০ট1। 

শ্রীযুক্ত স্থুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়__সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়--“প্রজা-নিয়মনে ও আুপ্রজাব্ধনে জ্যোতিষের গুভাব+ বিষয়ে 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ব মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ। 

শ্রীযুক্ত নবিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার বায় চৌধুরী 
বি এ মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সভাপতির 

আসন গ্রহণ করিলেন । | 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, সমাজ ও জাতি সম্বন্ধে জ্যোতিষের প্রভাব, এই বিষয়টি 
অতিশয় শক্ত । আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ গণপতি সরকণ্রর এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ 

করিয়াছেন । এ বিষপ্ধে ভাক্তারী মত যথেউ আছে; বিশ্বেষজ্ঞগণ তৎসম্বন্ধে আলোচন। 

করিতেছেন। ইউরোপ ও এদেশে ইহার নেক চর্চ। হইয়াঞ্ছে ও হইতেছে । 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিষ্ঠারত্ব মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত খগেন্রনাথ চট্টোপাধ্যা 
বি এ, এটর্ণি মহাশন্ন যখন পরিষদের সম্পাদক ছিলেন, তখন পরিষদে জো1তিষ-শাখা স্বাপিত 

হয়। এই শাখার উদ্দেম্ত-_দেশমধ্যে ফলিত জ্যোতিষের প্রচার, আলোচনা ও সাধারণের 
মধ্যে উহ! সহন্গবোধ্য করা । . আমরা পরিষদে ২।৩টি বক্তৃতার খারা এই উদ্দেন্ত গ্রচারের চেষ্টা 

করিয়াছি। অগ্থকার এই বিষয়ের আলোচন! সেই জ্যোতিষ-শাথারই নির্দেশমত। তৎপরে 

তিনি তাছার প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোভিংশাস্্রী, শ্রীযুক্ত 
গঙ্গাচরণ ধর, প্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র রায়, শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ ভট্টাচার্য 

মহাশয়গণ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলো6ন করেন। 

জীযুক্ত নপিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশরকে ও প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে 

ধন্তবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হুয়। 

শ্রীনগেক্জনাথ সোম কাব্যালঙ্কার শচুণীলাল বন্ধ 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি । 



নুতন পুস্তক বন্দাবন-কথা 4 0124 4০ 25184260% 

শ্রীপুলিনবিহারী দর্ত-বিরচিত। মূল্য ২॥ টাকা মাত্র। 

এই পুস্তকে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ দেবতা, স্থরমা মন্দির এবং তানসেনের গুরু হব্দায 

স্বামী, বল্লডাচার্যয, মানসিংহ, জয়সিংহ, মীরাঁবাঈ, অহল্যাবাঙঈ প্রভৃতি ৪৬ খানি চিত্র এ 

মানচিত্র আছে। প্রিয়জনকে উপহার দিবার মত উৎকৃষ্ট আইভরি ফিনিস 195, 

পরিষ্ীর ছাপা, স্থন্দর কাপড়ে বাধাই, মোনার জলে নাম লেখা । এখানি শুধু বুন্দ। এনে” 

নহ--স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস। চারি শত বংমর পূর্বের মুষ্টিমেয় কয়েকজন কৌগীন 

মার সন্দল বাঙ্গালী বাইয়া পাঠানগণ-বিদ্ধস্ত প্রধান বৈষ্ণৰ তীর্থকে বিনা অস্ত্র প্রয়োগে 

কেবলমাত্র ধর্ম, ভক্তি ও চরিত্রবলে উদ্ধার করিয়াছিলেন--এখানি বাঙ্গালীর সেই অপূর্ব 

গৌরব-কাহিনী-_পবিভ্রচেতা ভক্তগণের সুমধুর চরিতাখ্যানে পূর্ণ । 

--সমালোচনা-- 

“বুনদাবন-কথা ঠিক উপন্যাসের মত, একবার পড়িতে আরম্ত করিলে শেষ না করিয়া 

ছাড়িবার উপায় নাই। পুস্তকখানি স্থুলিখিত এবং ইহাতে শিখিবার বিষয় অনেক 

আছে ।৮--“অর্চনা” চৈত্র ১৩২৬। 

“যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রস্থকারের যে পরিশ্রম 
হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়। *** গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই 

কার্পণ্য করেন নাই। ইহা একখানি উৎকুষ্ট পুস্তক ।৮--«নব্য-ভারত” চৈত্র ১৩২৬। 

“ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দীবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে । ... বর্ণনা- 
কৌশল একজন গ্ররুত ভক্তের কাছে যাহা আশ! করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থ 

জাজ্ল্যমান ।*৮--ভাঁরতবর্ষ” বৈশাখ ১৩২৭। 



(২২) 

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 
গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬প্রশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার 

মন্দির। ইহা৷ একটি বন্ুপুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং ব্লয়োপ-পীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। 

এখানে পঞ্চমুণ্ডি আঁসন আছে । দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল--ভৈরব। ই, আই, 

আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ফ্টেশনের অদ্ধ মাইল পূর্বের মন্ৰির । 

সেবাইত-_শ্রীকাষাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় । 

৬২ টাক্ষাস্্ পন্দিম্দুগ্রাস্কালী 

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদন্ত-পক্ষে ১৫॥* ও সাঁধারণ-পক্ষে ২২।%০। কিন্ত 

পরিষণ্গরস্থাবলীর বহুলপ্রচাঁরকল্পে সদস্ত-পক্ষে ৬২3 সাঁধারণ-পক্ষে ৭১ মুল্যে দেওয়া হইতেছে । 

_১। মায়াপুরী, ২। রাঁধিকাঁর মাঁনভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪ । তীর্থমঙগল, ৫। বিষুমুন্তি 

পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ-দর্পণ, ৮। ছুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গীলা নাটক, 

৯ । ধর্দপূজাবিধান, ১১। সারদা-ঙ্গল, ৯২। জ্ঞান-সাগর, ৯৩। মৃগনু। ১৪। দুগণুকধ 

সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), 

১৭। জরীরুষ্ণবিলাস, ১৮1 বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৯। স্তায়পর্শন ( ৯ম ও ২য় খণ্ড )। 
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19868:01) 00096, 1১.0. 7091), 10018. 

ছুস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার 
কতিপয় সহ্থদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাঁহিত্যিকগণকে সাহায্য 

+রিবাঁর জন্য একটি ভাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এ পর্য্যন্ত এই ভাঁগীরে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহাঁরী 
দত্ত মহাশয় ২১০০২ ছুই হাঁজার এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগর্ ৯২ টাকা দান 
করিয়াছেন। এতদ্যতীত নিয়লিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লন্ধ অর্থ এই ভাগারে জমা হয়।-_ 

(ক) বৃন্দাবন-কথা-_ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত। মূল্য__সাঁধারণ পক্ষে ২॥০ সাস্ত পক্ষে ১৭০ 

এইজ 

(খ) মেঘদূত (মূল, অদ্বয় ও পদ্যান্ুবাদ ) শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ ১২. &০ 

(গ) খতু-সংহারম্ ( মূল, টাক] ও পগ্যান্থুবাদ )৮ গণপতি সরকার বিগ্ভারত্বা ১২ ১২ 

(ঘ) পুষ্পবাঁণবিলাঁসম্ (মূল ও পগ্যান্তবাদ ) ৮ বিধুভূষণ সরকার ৮০ 1% 

(ঙ) উত্তরপাঁড়া-বিবরণ ৮ অবনীমোহন বন্্যোপাধ্যায় 1৭ 15 

0) ভারত-ললন! ,» রামগ্রাণ গুপ্ত //* / 

৬ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্বতিরক্ষার জন্য কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার রচিত সন্বিকল্লা পরিষৎকে দান করিয়াছেন। মূল্য ॥« 

পরিষদের সাঁধারণ-ভাঁগারের পুষ্টির জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীনাঁথ সেন মহাশয় তীহার রচিত স্ডাম্বান তত 

( ১ম ও ২য় খণ্ড) দাঁন করিয়াছেন। মূল্য ১২ 

ব্লীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার প্রকাশিত এবং হ্বগাঁয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তি প্রণীত 

গীড়েন্ত উন্তিহাত্ন, ১ম খণ্ড- হিন্দু খীজত্ব-১২ এবং ২য় থও-_মুসলমান রাজ 
১॥৯ | | | 



(৪) 

 শগিনাসািনিরলা ও “রস-মঞ্জরী” 

খাহারা বৈষণব-কবির পদাবলী-পাঁঠের সম্পূর্ণ রসাশ্বাদন করিতে চাহেন, তাহাদের 

“গীতগো বিন্দ,” “পদকল্পতরু” প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রসি্ধ সম্পাদক শুযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ, 

মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ভ্তাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় শরতের অধিক উৎকৃষ্ট 

অপ্রকাশিত পদাবলী-পুর্ণ সুবিস্তৃত ভূমিকা, পদ-স্চী, রসস্থগী ও শব্দ-কোষ-সম্বলিত 

“অপ্রকাশিত পদ-রত্সাবলী” ও রস-শাস্ত্রে অতুলনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ভানুদত্তের রস-মগ্রীর বিস্তৃত 

ভূমিক1, সুচী ও রস-বিশ্লেষণসম্বলিত সুমধুর পদ্যান্ুবাদ পাঠ না করিলে চলিবে না। 

“অপ্রকাশিত পদ-বত্বাবলী” ঢাকা বিশ্ব-বিষ্ঠ।লয়ে “বাঙ্গালা ও সংস্কৃত” শাখার বি, এ, পরীক্ষার 

অন্ঠতম পাঠ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ববীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসা-সৃচক 

অভিমত হইতে কয়েক পঙ্ক্তি নিয়ে উদ্ধত হইল । 

“টবৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্যযে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-দাহিত্যের 

গ্রভৃত উপকার করিয়াছে; এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্য-রসিক বাক্তিমাত্রেই স্বীকার 
করিবেন ।৮-- রবীন্দ্রনাথ 

“এই কল অপরিচিত পদ-কর্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্বাবলী ; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় 
লমুজ্জল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্ব-রস-উৎ্স এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহিতা- 

খ্ 
রলিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে ।”-__ প্রবাপী 

“রস-মঞ্জরীতে নায়ক-নায়িকার সুবিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ বিবৃত হইয়াছে। সেই বিবরণী অপূর্ব 

কবিত্ব-রসে মণ্ডিত। * * * রুস-শান্ত্রবিষয়ক এই গ্রস্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া 

তিনি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন ।”-_ভারতী 

"অনুবাদে সতীশবাবুর সুনাম কেবল রক্ষিত হয় নাই, বদ্ধিতই হইয়াছে। এই 
রসমঞ্জরীতে কেবল আদিরমেরই সোদাহরণ বর্ণনা! আছে। আদি-রসের নামে বাহার 

শিহুরিয়। উঠেন, তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িয়া রুচি-সংস্কার করিতে আমরা অনুরোধ 

করি ।”--ছিতবাদী 

মূল্য যথাক্সেমে ২২ টাকা ও 9০ আনা। 
ঝরদাসবাবুর পুস্তকীলয়ে, সংস্কৃত গ্রেসে ও ঢাকেশ্বরী মি পৌঃ (ঢাক) 

.ভীষুক্ত ষতীন্চন্ত্র রায়, এম, এ, ঠিকানায় প্রীপ্তব্য। 



(« ) 
নৃতন পরিষদ্গ্রন্ 

গিতেত (০01292) ভিনম্খিভ 

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 
রিপন কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম-এ অনুদিত 

মুলা--সদহ্তপক্ষে-- ১৭, শ(খা-পরিষদের সাস্ত-পক্ষে- ১৯, সাধারণপক্ষে_-১॥৭ 

্যায়দর্শন 
বাৎস্তায়ন ভাষ্য-_-চতুর্থ খণ্ড 

সম্পাদক-_-মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ 

এই খণ্ডে নান! প্রসঙ্গে নাঁন। দার্শনিক তত্বের এবং গৌড়ীয় টৈষ্ব দর্শনের মূল গ্রস্থ।বলবনে 

বিচারপুর্বক ধৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিশদ ভাষায় আলোচনা করা হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তি 

মাত্রেই ইহার টিপ্ননীর অনেক অংশ পাঠ করিয়! দার্শনিক বিষয়ে অনেক বিচার ও সিন্ধান্ত 

জ|নিতে পারিবেন। ইহার বিস্তৃত সুটীপত্র পাঠ করিলেও অনেক বিষয় অবগত হওয়! 

যার । নানাদর্শনপরমাচার্যা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব এই পুস্তক পাঠ করিয়া 

লিখিয়াছেন--“বঙ্গভাষায় এইরূপ পাগ্ডিত্য ও বিচারপুর্ণ দার্শনিক গ্রস্ত আর হয় নাই, সংস্কতেও 

অধুনা হয় নাই ।” 
মলা--পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ১।০, শাখা-পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ১৪০, সাধারণের পক্ষে ২২ টাঁকা। 

বাঙ্গাল৷ প্রাচীন পুথির বিবরণ 
পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত 

তৃতীয় খণ্ড-_দ্বিতীয় সংখ্যা 

শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্ন রায় বিদ্্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন ভট্ট ার্ধ্য-সঙ্কলিত 
এবং 

* স্তীযুক্ত অমূল্যচরণ বিছ্যাভূষণ সম্পাদিত 

মুল্য-_সদন্ত-পক্ষে ।৮০, শাখা-পরিষদের সদন্ত-পক্ষে 8০) সাধারণের পক্ষে 1/০। 



(৬). 
নিন ক্শিত্থিন্ড প্রত্ডক্কগুওতিন পল্তিম্দ্ত,সন্কিল্পে পাগুজ। মাজ- 

“বন্য এএকাম্পি্ড 

শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্রাচাধ্য-সম্পাদ্দিত 

্রন্থকর্ত। কৃষ্দাস ভচৈতন্তদেবের জীবিতকাঁলে বর্তমান ছিলেন। জুতর[ং এই গ্রন্থ গ্রার 
চাঁরিশত বর্ষ পূর্বে রচিত | প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে কৃষ্ণমঙ্গল অতি অপূর্ব গ্রস্থ। শ্রীমস্তাগবতের 
দশম ক্কম্ধ 'অবলম্বনে কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। ভাষাতন্াশ্বেধীর পক্ষে এই 
গ্রন্থ অমুল্য-_ইহাঁতে প্রাচীন রাটের ভাষার যথেষ্ট নমুনা রক্ষিত হইয়াছে । মুল্য 
পরিষদের সাস্য-পন্দে ১২, শাখা-পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ১০ ও সাধারণের পক্ষে ১0০ 

পরিষদের চিত্রশালার প্রাচীন গ্রস্তরমূন্তি প্রভৃতির ইংরাঁজী সচিত্র বিবরণী 
11/11705300% 70 77775 ১০01৮101২55 

[টব 0175 ড)5601৬%] 0৮ 78, 

98/৭01%4৯ 9/১1217%2 2115720, 
( ড্াণাযা াজডাখৈনাছ 5৮৬] 28] 9িও) 

3৬ 
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মূশা-_-পরিষদের সদস্য*পক্ষে ৩২ ; শাথ।|-পরিষদের সদন্য-পক্ষে ৩০ ; সাধারণের পক্ষে ৬২ । 

বূসকদগ্ধ 
কন্বিবভভ-বিিলচ্জ 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় 
এম এ সম্পাদিত। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দ্বাবিংশ রসের অবতারণ। করিয়। 
বৈষ্ণব ধর্ম-তত্ব সুললিত কবিতায় আলোচিন৷ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই গ্রন্থ চৈতন্-চরিতামৃত 

্রস্থেরও পুর্বে লিখিত এবং অপূর্ব-প্রকাশিত । সম্পাদক মহাঁশয়ছয় গ্রন্থে বৃহৎ ভূমিকা, 
গ্রন্থের ভাঁষা-টীকা এবং শব্স্থচী সংযৌজনা করিয়া প্রাচীন সাহিত্যালোচনাকারিগণের 
ধিশেষ উপকার করিয়ীছেন। ুল্য পরিষদের সন্ত পক্ষে ১৯২৬, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে 
৯৮০ এবং সাধারণ-পক্ষে ১৯০ । 

কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন 
সম্পাদক--শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্জন রায় বিছদ্বল্লভ এবং 

শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল, 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়-লিখিত মুখবন্ধ মমেত। 
এই অপূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রো্ত বহু জ্ঞাতব্য কথা সুললিত পণ্তে লিখিত 

হইয়াছে । মুল্য--সদহ্য-পক্ষে ৮০) শাখা-পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ৮৮০ ) সাধারণের পক্ষে ১২। 

মাথুর কথা 
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-প্রণীত 

শীধুক্ত অমুজ/চরণ বিস্যা ভূষণ মহাশয়-লিখিত দীর্ঘ ভূমিক। সমেত 

বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়! বর্তমান কাল পর্য্যন্ত মথুরার ধারাবাহিক সচিত্র ইতিহাস | 

মুল্য-সনস্য পক্ষে ২২, শাখা-পরিষদের সদন্ত ও সাধারণের পক্ষে ২০ । 



(৭ ) 

স্পদম্ক ৩ গ্পুম্রত্ষান্র 

বর্তমান ১৩৩৪ বঙ্গাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক নিন্বোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ 

রচনার জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে 

সাজ 
পদ্দক | গ্রবন্ধ 

১। হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক নারী-চরিঞ্জে কবি হেমচন্দ্র | 

২। হ্রপ্রসাদ স্বর্ণপদক হন্দুরাজত্বে রাঢ়। 

৩। তরলান্মন্দরী সুব্ণপদ্দক বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পুগ্িসাধনে 

বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৫ বৎসরের 

মধ্যে কি কাঁজ করিয়াছেন, তাহার 

ইতিহাস । 

৪। রামগোপাল রৌপ্য-পদক “এষ? কাব্য সমালেচনা। 

৫| অক্ষয়কুমার বড়াল বৌপ্য-পদ্ক (ক) কনকাপগ্তলির বিশেষত্ব । 

৬। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদ্দক (খ) অক্ষয়কুমার বড়ালের কাবো নারী-চরিঞ্তর 

৭। জ্ঞানশরণ চক্রবত্তী রৌপাপদক মাইকেলের ছন্দ | 

৮। সুরেশচন্ত্র সাঁজপতি রৌপা-পর্দক মাসিক-সাঁহিতা সমালোচনার ধারা। 

পপুন্রতবহ।ন্ি 

১। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ্রিবেদী স্বৃতি-পুরস্কার (১০০২) শতপথ, গোপথ 9 তাও) ব্রাহ্মণের 

আখ্যান ও উপাখানসমূহের বিবরণ 

ও তৎসন্বন্ধে ছালোচনা। 

২। গগনচন্দ্র পুরষ্কার ( ৫০৯) স্কন্দপুরাণে এঁতিহাসিক তত্ব । 

ভ্র্ল্য-_ প্রবন্ধ গুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্তক । কেবল 

৬ বিষয় মহিলাগণের জন্ত নিদিষ্ট । অন্থান্ত প্রবন্ধ সাধারণে লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি 

৩০এ মাঘ, (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮) তারিখের মধ্যে নিয়প্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে 

হইবে। | 

বঙ্গাৰ ১৩৩৪ ১লা আশ্বিন 

বজীয়-সাহিত্্য-পরিষদ্ মন্দির শ্রীঅমূল্যচরণ .. বিস্াতূষণ 
২৪৩1১ নং জাপার সাকুণলার রোড, সম্পাদক । 

কলিকাড।। 



চ্গভীদ্গাতেল্ স্পদককান্বভ্লী 

স্বর্গীয় নীলরতন মুখে।পাধ্যায় বি এ মহাশয়-সম্পা্দিত ও পরিষদ্ 

কর্তৃক প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। 

সম্প্রতি পরিষৎ স্থির করিয়াছেন যে, রি ই চণ্ডীদাসের 

পদ্াবলীর এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করা হইবে। অধ্যাপক 

রায় : শীমুক্ত খগেন্দনাথ মিত্র এম এ বাস্থাছুর, শ্রীযুক্ত বসন্তরগ্রন 

রায় বিদ্বঘবল্পভ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ, বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ 

মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব মহাশয়গণ এই গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন। 

এই গ্রন্থ নিদ্দিষ্টসংখ/ক মুদ্রিত হইবে । খধাঁহারা এই গ্রন্থ লইতে 

ইচ্ছা করিবেন, তাহারা নিন্গলিখিত ঠিকানায় পাঁরদের সম্পাদক 

মহাশয়ের নামে ১২ এক টাঁক। পাঠাইয়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন । 

শ্রীরামকমল সিংহ 

ন্ঙ্্ীক্স-সাহিভ্ঞ-সান্রিস্মল্ক, জ্বি, 
২৪৩।১ আপার সাকুপার রোড, 

কলিকাতা। 



দীন চণ্ডীদাস 
[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ] 

[ বিশেষ দ্রষ্টব্য । ইতিপুর্বে এই পঞ্রিকার ছুই সংখ্যায় দীন চত্তীদাঁসের যে সকল পদ 

প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কলিকাঁত1 বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ নম্বরের পুথি হইতে সংগৃহীত 

হইয়াছিল । সেই পুথিখানা খণ্ডিত, এবং স্থানে স্থানে অতিশয় অস্পষ্ট । তাহার প্রথম 

পাঁচ পৃষ্ঠার পাঠ এই পত্রিকার ১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্য।/র ২২২ পৃষ্ঠা হইতে ২২৯ পৃষ্ঠায় 

প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু ২২৩ ও ২২৪ পৃষ্ঠার অনেক স্থানে কোঁন পাঠই উদ্ধৃত করিতে 

পারা যায় নাই। তৎপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৪ নম্বরের পুথিতেও এই পাঁলাটীই পাওয়া 
গিয়াছে। তাহাতে উক্ত অস্পষ্ট স্থানগুলির যে পাঠ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই 

প্রবন্ধের শেষে উদ্ধত হুইবে। ২৩৮৯ নম্বরের পুথির প্রথম পদটা ৪৮* সংখ্যায় নির্দিষ্ট 

হইয়াছিল; ইহার প্রথম পাঁচ পৃষ্ঠায় ৪৮* হইতে ৪৯৭ সংখানির্দিষ্ট ১৮টা পুর্ণ পদ্দ এবং 

পরবর্তী পদটীর মাত্র পাচ পডংক্তি পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ২৯৪ নম্বরের পুথিতে এই পদগুলি 
১, ২ ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যায় নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতে উক্ত ১৮টা পদের পরেও 

প্রায় ৫০্টা নুতন পদ পাওয়া! গিক্লাছে। তাহাও ধারাবাহিকরূপে এই স্থানে প্রকাশিত 
হইল ।] 

[ ২৩৮৯ নম্বরের পুথির ৪৯৮ সংখ্যক পদ্ম (১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্যার ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) 

এবং ২৯৪ নম্বরের পুথির ১৯ সংখ্যক পদ | ] 

পীরিতি কি রীতি জানে রসবতী মণিফ পিগণ যত ভক্তগণ 

আর না জানয়ে কেছু। কণিক]। পীরিতি হয়।॥ 

এ কথ! শুনিয়া হাপিয়! হাসিয়া পুর্ণ ষোল কল৷ জানয়ে মরম 

কহেন এ শু নহু॥ সেই সে কিশোরী রাই। 

পীরিতি শত গুণ শত শত করি এক শত গুণ তাহার মরম 

তার লাখ গুণ যেই। আমি সে জানিয়ে নাই ॥ 

তার এক কণা গোপীগণ পায়ে তার এক কণ। শত শত ভাগ 

আর নাজানয়ে কোই ॥ 

তার লাখ গুণ শত শত হয়ে 

তবে সে যে জন রয়। 
১১. 

এ নন্দ যশোদ! জানে । 

কোটিকে গোটিক তার এক বিন্দু 

আছরে কাহার স্থানে ।॥ 



৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' 

এ কথা শুনিতে 

দেবের হইল স্তুথী। 

দেবের বচন করিল রচন 

ব্যাসমুনি ইহা লেখি ॥ ১৯। 

চণ্তীদাঁস বলে 

গোবিন্দ বচন শুনি কহে কিছু শুলপাণি 

কহে কিছু দেব ভগবান। 

তোমার অপার লীলা যার গুণে পশু শিলা 

তরু পুলকিত ইহ। জান ॥ 

তোমার পীরিতি বমূল। 

এমুন পীরিতি খনি কখন নাহিক শুনি 

এবে সেজানিল এতদূর ॥ - 

এমন সম্পদ সুখ বিহি ভেল বৈমুখ 

মনে ছিল রাখিব গেপনে। 

তাহার কারণে মোরা করিল অনেক ধার 

এমন বলিয়া কেব জানে ॥ 

আপনে গোলোক হরি তাহা প্রীত পান কার 

মো! সভ| হইন্থু বঞ্চিত। 

প্রভু কহে বেরি বেরি শুন ভ্রিলোচনধারী 

সব দেবে হইবে বঞ্চিত ॥ 

চল সতে মত্ত্যতৃমি জনম লভিৰ আমি 

বন্থদেব দৈবকা উদরে। 

লয়া নন্দ যশোমতি গোকুলে রাখব তাঁথ 

ব্রজলীলা রচিব সুন্দরে ॥ 

আন আন অবতারে নানামৃত লীলা ধরে 

ব্রজের মহিমা কিছু শুন। 

লইয়৷ বালক সঙ্গে গোধন রাখিব রঙে 

রাই দরশন আশ হেন॥ 

জন্য অবতাঁর কালে অসুর বধিল হেলে 

রসতত্ব না জানিলু' কিছু। 

[ ২য় সংখ) 

অষ্ট রস অষ্ট গুণে ইহা লাগি আস্বাদনে 

আর ষত উপরস ঞ্্জি॥ 

প্রধান এই অষ্ট রস ইহাতে জগত বশ 

প্রেম প্রীত ইহার মাধুরি। 

এই রস তত্বখানি জানে সেই বিনোদিনী 

চণ্তীদাঁস না জানে মাধুরি ॥ ২ | 

ওজনও 

ছের ছট[ক বহিন্নিকট 

রম রস বেদবান। 

চন্দ চন্দক | ভানু পুর 

দ্বিতিক প্রধান আন ॥ 

বিপুলক বিত্তিক প্রেম বহিগ্নিক 

উদ চারি ছয় লোভা। 

কায় কামার্তক রোহিণী নির্লট 

জটপঢ সাত্তিক শোভা ॥ 

তপতিরোহিতা গুণ 

নয় নয় ছয় করি জান। 

বসুমৃতি বসধাই এ সব জানত 

নব নব করি ইহ। মান। 

আঁট রস চৌসট তরতম নি্নট 

আট আট বসু বেদে। 

গুণ গুণ প্রেশ্িল গুণ গুণ কর 

সাত সাত সট খেদে | 

গুণ তহি আথর 

যে! ইহ! জন সুজান। 
রগে রসে মেলত লোয় গুসর 

চণ্ডীদাঁস গণত সুঠান ॥ ২১॥ 

মদয়ত প্রাণ 

বেদ বেদ তযু 

তি 

এক সায়র তাহার উপর 

অমিয় সিদ্ধুঘট!। 



সন ১৩৩৪ ] 

গিন্ধু পাশে পাশে তাহার নিঝটে 

আয়ল রসের ছটা ॥ 

প্রেমর কাছেতে মোহের বসতি 

মোহের সমুখে লেহ]। 

এক মেওয়া আছে 

তাতে এক আছে গেহ ॥ 

সেই সেগেহার এ নয় ছুয়ার 

তাতে হংস আছে জোড়ে! 

মেই মেওয়া ফল সারে গলিয়। 

কণিক কণিক পড়ে ॥ 

তাঁর কণ! আশে ডুবি সেই হংসে 

চুনি চুনি খায় কণা। 

মেই সে কণার শত গুণ লাগি 

বিরিঞ্ি বাসনাপণ। ॥ 

তিন গুণে সেই মেওয়ার বসতি 

যে গুণ ষে জন ভজে। 

দেই গুণে থাঁকে মেওয়ার উপরে 

ষে রসে যে জন মজো। 

তত্বের লাগিয়! 

ভজ্জিতে রাধার লেহা। 

গোকুলে জনম তথির কারণ 

ধরিয়া কালিয়া দেহ] ॥ 

চণ্তীদা কহে এ রস মাধুরি 

ছাঁনিলে রসের সিন্ধু । 

দাণ্ডাইয় শত 

মোরা ন। পাইয়ে বিন্য॥ ২২॥ 

লেছাঁর উপরে 

রম তব্বখানি 

শুনি দেব যত 

চাটি 

বন্ধু কাহে না পায়ল বিন্দু। 

রসের সমুদ্র কাছে. মো সভার বসতি আছে 

তুমি তাছে অনাথের বন্ধু 

দীন চণ্তীদাস ৭৭ 

তুমি কৃপালু হয়! দীলেহ না দিলে দয়। 

কি আর কহিবরাঙ্গাপায়। 

এমন পীরিতি রস মে। সভা করিতে বশ 

কবে হেন রসেতে না হয় ॥ 

পীরিতি পায়রে খুঁজি  পাইলু' সেহেন নিপি 

তাহ৷ গ্রভৃু নিজে কর পান। 

সেই রসতত্ব লাগ ভাবে ভক্তগণ যোগী 
কারে হেন প্রীত কর দান॥ 

তুম গ্রভূ দয়াময় কহিতে লাগয়ে ভয় 

য্দি পাই আজ্ঞ! এক বাঁণী। 

যবে প্রভু জন্ম নিবে গোকুলে নন্দের ঘরে 

গুল্ম লতা হইব সে আমি ॥ 

ব্রজে যাব গোচারণে লয়! বংশী শিশুগণে 

নয়ন ভরিয়। যেন দেখি । 

গার এক শুন প্রভু দয়! ন। ছাডড়হ কভু 

ম্রমে মরমে ষেন রাখি ॥ 

সে নব কিশোরা সনে রাম-রণ লাগরণে 

শুনি যেন নপুরের তালি। 

যবে ফিরি বনে বনে চাঁহিব চরণ পানে 

লাগে যেন চরণের ধুলি ॥ 

তথির কারণে দেব পাঁইব চরণ সেব। 

তেই মোর। লতা হৈতে আশে। 

আমার বাপন! এই নিশ্চর কহিয় সেই 
চরণে কঠিছে চীদাসে॥ ২৩॥ 

কহে নর্দমনখি শুন চন্ত্রমুখি 

পুর্ব বৃত্তান্ত কথা। 

হেনক পীরিতি তাহা পাবে কতি 

পীরিতি থাকয়ে তথা ॥ 

এই রূপে ভেল পিরিতি জনম 

আখর উঠল তিন। 
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তোহে তাহে মাছে গীরিতি ধরম 

ইথে নাহি কিছু ভিন॥ 

তাহার ঘোষণ। 

রোধ না করহু রাধে । 

গীরিতি রতন 

পায়াছ অনেক সাধে ॥ 

এত ছুঃখে দেবে মথন করিয়া 

পায়ল পীরিত্তি লেহ1। 

হেনক পীরিতি বিহনে যে জন 

কি ছাঁর তাহার দেহ ॥ 

গীরিতি কি রীতি রসের আরতি 

ন। জানে দোসর জনে । 

তোছে তাহে আধ আধ গ্রীত ছিল 

দীন চণ্ডীদ।স ভণে ॥ ২৪ ॥ 

ধ্রছন পীরিতি 

অনেক যতনে 

রাজারা 

রাই কহে শুন মরম মজনি 

গীপিতে যাহার চিত। 

নহে কোন স্থথ 

কেমন ধরল রীত ॥ 

গীবিতি কে জানে 

গ্রথমে আছিল ভাল। 

শেষে হেন করে নাহিক সংপারে 

ভাবিতে পরাঁণ গেল ॥ 

কি দোষ দেখিয়া সেই হেন প্রিয়া 

মধুপুর দূর দেশ । 

সত্ীবধ-পাতকী 
হইল পরাণ শেষ ॥ 

আর কি এমন 

দে হেন পিয়ার সনে। 

পীরিতি আক্ষেপ 

করিল আপন মনে। 

তবে এত ছুঃখ 

এমন ধরণ 

ভয় ন। গণল 

হইব মিলন 

তাঙ্থার কারণ 

[২রসংখা। 

তারে মিছ। রোষ কার নছে দোষ 

আপন করমহীন 

যবে শুভ দশ। মিলয়ে সভার 

পাইবে তাঁহার চিহ্ন ॥ 

দেবে কহে হে দে দেয়াসী কহল 

গণিল অনেক সাধে। 

তুরিতে আয়ব দে নব নাগর 

শুনহ সুন্দরী রাঁধে ॥ 

এ কথ। শুনিয়। 
কছেন একটা বাঁণী। 

কবে গিয়াছিলে দেয়াসীর ঘর 

আমিত নাহিক জানি ॥ 

হরুয হইয়| 

আছেন দেয়াসী 

জান্হ তাহ।র নাম। 

নন্দ রাজপুরে 

বুঝহ কি রীতি 
তুরিতে আয়ব ঠাম ॥ 

এক নব রাম! 

তুরিতে চলিয়। গেল। 

ইহার যুগতি 

বাধার বনে 

সব বিবরণ কানুর কারণ 

কহিতে মোহিত তেল! 

শুনগে। দেয়াসী কানুর প্রেয়সী 

আয়লু' তোমার কাছে। 

বুঝহ কারণ কেমন ধরণ 

ষেবা তোর মনে আছে ॥ 

দেবী আরাধির়া হেদে দেয়াঁসিনি 

(শরেতে চড়াহ ফুল 

চণ্ডীদান কহে শুন বিনোদিনা 

বিছি হব অনুকূল ॥ ২৫॥ 
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জয়ী 

দেবী আরাধন করল যতন 
চড়ায়ে মাথায়ে ফুল। 

কহ কহ দেবি নিশ্চয় বচন 

যদি হবে অনুকুল ॥ 

মথুর] নগরী 

গেছেন নাগর হরি। 

যদি বা তুরিত 

সে নব চতুর ধারী॥ 

সমুখ সমহ যদি ফুল দেহ 

তবে দে জানব ভাগি। 

তবে সে জানব গোকুল নগরে 

আয়ব সে বনমালী ॥ 

এ সব রচন করত যতন 

চড়ায়ে মাথায়ে ফুল। 

হরি গৃহে আন 

তুমি হও অনুকূল ॥ 

দাগ্ডায়ে সমুখে সেই সে দেয়াসী 

কর যোড়ে আছে কাছে। 

তুমি দিলে বর বালিকা উপর 
স্বন্বামী নিয় কাছে ॥ 

দুর পরবাস 

গমন করব 

তুরিত করিয়! 

কোন অপরাধে সে হেন নাগর 

তেজল রাধার সঙ্গ। 

স্থথের ঘরেতে হঃখ অতি ভেল 

তিলেকে হইল ভঙ্গ ॥ 

যদি বাষায়ব গোকুল নগর 

দেহ না মাথার ফুলে। 
তবে সে জানব তোমার মহিম! 

পূজন করিব তালে ॥ 

শুন গে! সঞ্জনি 

দেবীর নাহিক দয়া। 

চওীদাপ বলে 

দীন চগণ্তীদাস ৭৯ 

ফুল নাহি নড়ে ভূমে নাছি পড়ে 

বুঝিয়। বুঝল ইহ ॥ ২৬ ॥ 

বল দেয়াসিনী শুনহ ভবানি 

পড়,ক মাথার ফুল। 

এই নিবেদন তোমার চরণে 

রাইয়ে হয় অনুকুল ॥ 
তুমি সে জানহ তোমার গোঁচর 

তুমি ষদি কর দয়।। 

তুরিত করিয়া দেহ এক ফুল 

না৷ কর তিলেক মায়! ॥ 

যদি বা কানাই তুরিতে আঁয়ব 
তেজিয়৷ মথুরাপুর | 

এ চূড়া ভাঙ্গিয়। পড়ক আসিয়। 

দেহ না মাথার ফুল ॥ 

এ বোল বলিতে দিযাসী দাণায়ে 

ষুড়িয়া। এ ছুই কর। 

যদি বা তুরিতে মথুর৷ তেজিয়া 

কানাই আমিব ঘর। 

এ বোল বলিতে গৌরী দিল ফুল 

তাঙ্গিয়া মাথার চুঢ়।। 

চলিল! তুরিতে 

অতি সে হইয়! চেরা ॥ ২৭॥ 
সেই নব রাম! 

সেই নব রামা তুরিত গমন 

চলিলা রাধার পাশে। 

ক হিতে লাগল 

রায়ের ও মন তৃষে ॥ 

দেবি দিল ফুল ভেল অনুকূল 

পিয়া সে আয়ব ঘর। 

সব বিবরণ 
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এ কথ! অন্তথ! 

পাইল মনের সর॥ 

পুন এক বলি শুন গে! সুন্দরি 

গণক ডাকিয়া আনি । 

তাহারে গণাৰ আপনার নামে 

কি হেতু ইহার শুনি ॥ 

আনহ ষতনে গণক ডাঁকির। 

গণুক ভালই মতে । 

কোন্ দোষ আছে তাঁর মোর রাতে 

বুঝিব আপন চিতে ॥ 

নহিব কখন 

ডাকিয়া আনিল গণক আইল 

নুধাই রাধার রাশি। 

পাজি পুথি লয়। স্থযগ গণক 

. হরিষে গণিতে বসি ॥ 

রাধা নামে বাশ তোল।ইয়ে আসি 

কোন কে।ন দোষ আছে। 

এবার রাশ্তেতে গণিতে গণিতে 

চও্ীদ(ল আছে কাছে ॥ ২৮ | 

(উপরে 

ধানপি 

একাদশ স্থানে বৃহস্পতি আছে 

তৃতীয়ায়ে মাছে শনি। 

বুধ বলবান দশায়ে আছয়ে 

বর ভালই গণি ॥ 

কেতু রাস্থ আছে অতি শুভ গ্রহ 

মঙ্গল গোচর জানি। 

শুনিয়া আনন্দ ঘুচে মন ধন্দ 
ভালে সে ভাব! গণি ॥ 

এ সব গণন গণিয়। গণক 

পাইল ন্থফল দশা । 

[ ২য় সংখ্য। 

শুনিতে রাধার 

হইল আনন্দ আশা ॥ 

গণক তৃষিয়। হরয হইয়া 
বৈঠল কিশোরী গোরী। 

অঙ্কুরি গণকে 

তুরিতে দিলেন পেলি ॥ 

চলিল1 গণক আপন মন্দিরে 

হরষ বদন হয়া। 

দেগাসীর বোলে 

এ ছুই সমান পায়! ॥ 

পুনরপি ধনী কহে এক বাণী 

শুনহ সজনি মই। 

আর এক আছে আগ উঠাইতে 

চণ্ীদ|স গুণ গাই ॥ ২৯ ॥ 

এ সব বচন 

করের রতন 

গণকের বাণী 

কহিয়ে সজনি শুন এক বাণী 

আন্হ ধবল ধান। 

আগ উঠাঁইব বিচার করিব 

ইহাতে নাহিক আন ॥ 

শুক ধান আনি ভূমেতে থুয়ল 

সেনব কিশোরী রাই। 

যদি গৃহে মোর কানাই আসিব 

তুরিতে কহিবি তাই॥ 

এ ঝোল বলিয়া আগ উঠায়ল 

বিজোড় নাহিক হয়। 

জোড়ে জোড়ে ধান উঠল সমান 

বুঝিল মগগল হয়।॥ 

তুরিতে মিলব 

কিশোর নাগর কান। 

চত্তীদাস বলে 
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শুতলি মন্দিরে সখিগণ রঙ্গে 

সরল হইল মান ॥ ৩০ ॥ 

রাগম্তী 

সেই যে মন্দিরে শুতলি কিশোরী 

কিছু হয়ে একমনে । 

পুরূব পীরিতি 

কালিয়৷ কান্ুর সনে ॥ 

মাণিক পুতলি 

পুর্বে পড়িয়াছিল। 

সেই সে পুতলি 

সমুখে রাখিয়া নিল 

মেই সে মাণিক পুতলি দেখিয়া 
সে নব সুন্দরী রাই। 

নিজ কোরে করি 

কুরঙ্গ নয়নে চাই ॥ 

আপন নীলের 

যখন করিল 

বন্ধুর চুড়ার 

যতন করিয়। 

মান উপজল 

বসন দেখিয়া 

কানু পড়ি গেল মনে। 

উপজল অতি 

কিছুই নাহিক মনে ॥ 

পড়ল সুন্দরী 

চিত্রের পুতলি হেন। 

নবীন কিশোরা 

সোনার প্রতিমা যেন ॥ 

লোরে ঢল ঢল বাহয়া চলিল 

সঙরি পিয়ার গুণে। 

সথথের আরতি 

সে সব পড়িল মনে। 

, বহে অনিবার 

তিঙল অঙ্গের চীর। 

বিষম বিরহ 

ধরণী উপরে 

ধূলায়ে ধূলরি 

পুক্নুব পীনিতি 

লয়নের জল 

দীন দণ্ডীদাস ৮১ 

চণ্তীদাস বলে ধৈরজ ধরহ 

ক্ষেণে চিত কর থির। ৩১ ॥ 

বাড়ি 

ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণেকে বেদন 

ক্ষেণেক নিশ্বাস নাঁসা। 

ক্ষেণেকে চেঙন ক্ষেণেকে অস্থির 

ক্ষেণেকে কহেন ভাষা ॥ 

নিশ্বাস সহিতে 

নাসার বেসর থসে। 

চান্দ মুখখানি মলিন হইছে 
যেনক নাহিক রসে? 

কোটি চান্দ নিছি কি তার গণনা 

যাহার বদন শোভা । 

মনের হুতাশে 

চান্দের ভরমে চকোর লালসে 

পাইতে স্থধার লোভা ॥ 

এমতি দেখিয়ে 

যেমন আন্ধার লাগে। 

বলে কোন নাঁরী 

দেখিতে ভয় সে লাগে॥ 

সো বর বিধুর 

উঠ উঠ বলি 

নিকট ভেঠব সো বর নাগর 

ধৈরজ ধরহ রাধা । 

সো বর কিশোরা খিন তনু ভেল 

সকল করল বাধা ॥ 

চণ্তীদাস বলে নিকটে মিলব 

সেবর রসিক কান। 
যে শুভ দেখিল 

মনে ন। ভাবিহ আন ॥ ৩২ ॥ 

হের কমলিনী 
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কের্দার 

রাঁধা তুমি জানহ কি রীতি। 

বিরহ বেদনা মনে " জানিবা তেজহ প্রাণে 

বুঝিলাঙ হেন তার গতি ॥ 

অনেক তপের ফলে বিধি দিয়াছিল ভালে 

পুন তাহা করিল নৈরাশ। 

করম লিখন যে থণ্ডাইতে পারে কে 

ঘুচিল সকল স্থখ আশ। 

্্রী-বধ-পাতিক-ভয়ে আর কিছু মলে নয়ে 
পাসরিল এ সকল লেহ1। 

অবলা বধিতে হেন না দেখিয়ে কোন জন 

জনম ছুথিতে গেল দেহ | 

পরিণামে এই তৈল পরাণ সংশয় ভেল 
কুলশীপ গেল এত দুর । 

হরি হরি করি প্রাণ বারে করে আনচান 

তারে কহে দয়ার ঠাকুর ॥ 

বাঢ়াইয়া অতি প্রীতি এবে করে অন্থুচিতি 

পরিণামে পরাভব সারা। 

সেখানে পরের বশে কুবুজায়ে রতি রসে 

এছন তাঁহার ভেল ধারা ॥ 

ম্রম সথীর বাণী স্তন রাধা ঠাকুরাণি 

কহে পুন তাহার উত্তর | 

সে যদি নিঠুর ভেল তাহার উত্তর বল 
ইহার ঘুচাব আর ঘর। 

যাহার লাগিয়া স্থথ সেই ভেল বিমুখ 

এ তন্থু তেজিব গিয়। জলে । 

চত্তীদান কহে সারা বুঝিল তাহার ধার 
পরতিত কর মোর বোলে ॥ ৩৩ ॥ 

”... জরারারারারাজারর 

[ খর সংখা 

কানড়। 

পো বর নাগর কান। 

নিশির শয়নে দেখিল স্বপনে 

সুবল আয়ল ঠাম॥ 

[কি আজু দেখল 

সো বর রঙ্গিণী রাই। 
গোকুল] হইতে আইলা তুঁরিতে 

স্বপনে দেখিল যেই॥ 

দুখের আরতি 

অতি সে কৌতুক-রসে। 
রাই করে ধরি বসাই সে বেরি 

করই অনেক বেশে ॥ 

রাইরের কুস্তল বনাই সুন্দর 

মাথাই কুস্কুম গন্ধে । 
অতি অন্ুপাম 

ছুসারি বকুল ছান্ধে॥ 
মুকুতা গাথিয়। দুপাশে খেচনি 

দিয় মাণিকের চুনি। 

অতি সুশোভন 

যেমন দখল ফণী॥ 

শুন সবল 

পুূব পীরিতি 

নান। ফুলদ।ম 

কুস্তল বেনান 

শথায়ে সিন্দুর অতি বিলক্ষণ 

চৌদিগে চন্দনবিন্দু | 

তা দেখিয়। ব্যাসে লজ্জিত হইলা 
লাখে শশধর বিন্দু ॥ 

কিৰ! সে স্তুতি 

কাচলি উপরে পড়ে। 
সোনার কাচলি দুধারে মুকুত। 

গাথি পরায়ল তারে ॥ 

যেমন দামিনী 

চটকে অগোরের ঘটা । 

গলে গঞজমাত 

দেখ অদভূত 
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নিতদ্থে সোনার ঘুঘুর দিয়াছে 
কি কহিব তার ছটা ॥ 

নীল বাঁস অতি উচ়নি সুন্দর 
ধরিয়! আপন করে। 

দেয়লি সুন্দর 

চণ্তীদাস ইহা! ভণে ॥ ৩৪ ॥ 
রতন নূপুর 

হেন বেল| নিদ ভাঙ্গিল তুরিত 

শুনহ স্থবল নথা। 

নিশির স্বপন না হয়ে কথন 

পুন সে নাহিক দেখা ॥ 

দেখিতে দেখিতে কতি গেল দুখ 

ভগেল প্রেমের লেঠ।। 

নিশি অবশেষে 

পশিল দারুণ জাঠা ॥ 

কে বলে পীরিতি অতি সুখময় 

তিলেক নাহিক স্থখ। 

ভাঁবিতে গুণিতে পীরিতি মুকুতি 

পরিণামে এত ছুখ ॥ 

এ ৰোঁল বলিতে সবল সঙ্গেতে 

কহিতে কাহিনী যত। 

স্থবল না দেখি নিশির স্বপন 

সেই ভেল অনুচিত॥ 

দেখল ভৈগেল 

ভাঙ্গল দারুণ ঘুমে । 

উড়িয়া! বৈঠল সকল টৈরাশ 

কিবা সে দেখিয়ে ভ্রমে ॥ 

কোখ! না দেখল সোনার নাঁগরী 

কোথাহ সুবল মোর। 

১৭ 

এই সে দেখল 

এ্রছন স্বপন 

দীন চগ্ডীদাস ৮৩ 

মিছাই মগন 

চণ্ীদাস শুনি ভোর ॥ ৩৫ ॥ 

নিশির স্বপন 

ভৈরবী 

নিশির স্বপন দেখল সধন 

বিন্রিত হইল বড়ি। 

পুন সে গমন 

এ কথ! বিষম বড়ি ॥ 

করল পরশ 

অতি মগন চিত। 

যেমত জলের বিশ্বুক মিলায়ে 
তাহার তৈছন রীতি ॥ 

উঠি স্থনাগর গুণের সাগর 

চিন্তিত হইয়৷ রয়। 

কিব| দেখি আঙ্জি নিশির শ্বপন 

কহিলে কিজানি হয়॥ 

সত্য নহে কু 

ইহাই দেখল মনে। 

নিশি অবশেষে কথার আলাপ 

সুবল সাঙ্গাত সনে ॥ 

এছন কিশোরী 

পুন দরশন নাহ। 

বিস্মিত হইল! গ্রাম নটরাজ 

কহৰ কাহার ঠাই ॥ 

চণ্ডীদাস বলে শুনহ নাগর 

বেদের বিহিত কয়। 

রাই ভাগ্য কতু 

শয়ে এক সাচা হয় ৩৬॥ 

দিয়া দরশন 

রাধার দরশ 

স্বপন গমন 

দেখল তখন 

নিশ্চয় স্বপন 

ন্ছ 
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তথ! 

স্বপন দেখিয়া রাধার বরণ 

ভাবয়ে রসিক রায়। 

হইল বেকত 

কিছুই নাহিক ভায়।॥ 

গুণের সাগর 

ভাঁবিতে রাধার রূপ। 

বিরহ উঠল তৈখন হইল 

বিষম লেঠার কৃপ॥ 

পুরূব পীরিতি মনে পড়ি গেল 

সম্বিত না লয় চিতে। 

মধুর মুরুলি বদনে লইয়। 
আকুল করল গীতে ॥ 

রাধ| রাধা রাধ। তুমি অন্ুুরাধ। 

দিয় সে দরশ আশ! । 

পুন গেলা কতি রাই রলবতি 

পাইল! এ ফল ভাস! ॥ 

খেনে খেনে খেনে মুরুলির গানে 

সঙ্কেত বলিয়া বাজে । 

শুনিয়। মুরুলি 

তাহারা দেখিতে সাজে ॥ 

ত৷ দেখি অধিক মনে পড়ি গেল 

পুরূব রসের কেলি। 

তাছে উপজল 

হদর ভিতরে জারি ॥ 

তাঁথে এক নব রাঁমার স্থান 

তার নাম কহে রাধা। 
সে কথ! যখন শুনল শ্রবণে 

তাঁথে ভেল অনুরাধা! ॥ 

সেবারুছে কোথা 

ট্রছন উঠল চিতে। 

অতি সদুখিত 

সে বর নাঁগর 

মথুর৷ নাগরী 

অধিক বিরহ 

বুখভাঙ্ন্্তা 

[ ২য় সংধ্য। 

তার না[ম] রাধা গোকুল নগরে 

সে মোর পরাণ রিতে ॥ 

উঠয়ে ছিগুণ 

চিত স্থির নাহি মানে। 

কীপয়ে বয়ান 

দীন চণ্তীদাস ভণে ॥ ৩৭1 

দেই সে বিরহ 

মুদিয়া নয়ন 

হর আনলক 

কর্ণাট 

শুন শুন প্রাণের উদ্ধব। 

হেন চিত আছে মোর! বুঝিয়ে এমতি ধার! 

গোকুলেতে করহ্ উদ্ভব ॥ 

লইয়। সন্দেশ হার ঝট কর আগুদার 

তবে চিত স্থির করি মানে। 

কহিৰ ততন করি তুরিতে আওঅব হরি 

পাছে ধনী তেজয়ে পরাঁণে ॥ 

সে নব কিশোরী গোরী চিতে পাঁসরিতে নারি 

গোপতে গুমরি এই চিতে। 

অবলম্ব করি তাই ব(শীতে সুচারু গাই 
রাধা নাম বলিএ বেকতে ॥ 

সেমোর তনুর সম ত্বা বিশ্ুু দেখয়ে ভ্রম 

সে মোর ভঙ্জন তন্গধাঁরী। 

বিষম কংসের মতি রাখিতে জগতে খ্যাতি 

তারে বধিবারে মধুপুরী ॥ 

ভাবিতে রাধার গুণ পাজরে বিদ্ধিল ঘুণ 

হিয়। বিন্ধে সৌহেন নাগরী। 

আমার বিরহ পারা নাজ।নে কি আছে জিয়া 

সেই মোর নবীন নাগরী ॥ 
লইয়া সনোশ মাল দেহ লয়! শুভ বেলা 

কহিবে বচন ছুই চারি। 

তুরিতে যাইয়াদেখ কি কাজবিলম্বে থাক 

যাহ ঝট গোঁকুল নগগী ॥ 
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ম্যামের বচন শুনি উদ্ধব মনেতে গণি 

গুন প্রভু মোরে কর দয়া। 

দেহত সন্দেশ মাল লইয়া উদ্ধব ভাল 
চলি পথে গোবিন্দ ধেয়াইয়! ॥ 

চণ্তীদাস অতি মুখী মনেতে আনন্দ দেখি 

রাধার করিতে উদ্দেশ । 

ধাইয়৷ চলল পথে রাধারে বারতা দিতে 

গাইতে রাধার গুণ যশ ॥৩৮। 

£েনই সময়ে কাক কহিতে লাগল ডাক 

বসিয়া মন্দিরশির রহে। 

হেন বোল আর কাক কাছে কহে লাক ডাক 

আহার বাটিয়া খায় ছুহে। 

কছে কত নাঁন। বোল করে বহু উত্তরোল 

বদনে ব্দনে করে ডাক। 

দেখিয়। কিশোরী গোরী সখীরে পুছয়ে বেরি 

শুভাশুভ দেখি এই বেলা॥ 

আচন্বিতে আসি কাক কহয়ে বত ডাক 

কি হেতু ইহার দেখি জান। 

ঝুঝিহ ইহার গতি শ্ুনহ যুবতী সতী 

কি শব্দ দেখি ইহা শুন। 

তাহ! দেগি এক সখী হেদে কাক কহ দেখি 

যদ্দি গৃহে আয়ব কানাই। 

উড়িয়া ঠবঠহ ঠ।র আঙিব গতিক প্রায় 
উড় দেখি বৈস এক ঠাই। 

উড়িয়। ৈঠল কাক করয়ে বদন ডাঁক 

যার গৃহে বমিল! তুরিতে। 

চতীদাঁদ কছে রাই নিশ্চয় কহিয়ে এই 

বুঝিপাঙ শুভাশ্ুভ চিত্তে ॥ ৩৯॥ 

দীন চণ্তীদাঁস ৮৫ 

ধান 

শুনি কাঁকবাণী কহে বিনোদিনী 

হরি কি আয়ব ঘরে। 

এ ঘর হইতে ও ঘর বৈঠল 

বুঝিনু কাজের ছলে ॥ 

মাথুর তেজিয়া সেই বিনোদিয়া 

আসিব বলিতে উড়ে। 

আহার বাটিগ 

ওঠে হৈতে খসি পড়ে ॥ 

শুভাশুভ দেখি শুনহ যুবতী 
মাধব আয়ব গেহ]। 

দেখি তার চিন 

আজু মে বুঝল লেহা ॥ 

দেখিয়া আনন্দ হইল রাধার 

কানাঞ্জি আসিব ঘর। 

তুরিতে আ[য়]ব র্দিক নাগর 

মনেতে জানিল রস 

করিল রচন 

ছুই চারি সথী মেলি। 

নিকটে মিলব 

মনেতে জানিল ভালি ॥ ৪০ ॥ 

কাক কলরব 

পুন শুভদিন 

এ সব বচন 

চণ্ীদাস বলে 

নটনারায়ণ 

শুন গে। মরমসাথ তোরা। 

নিশি অবশেষ কালে থুমে অচেতন ভালে 

স্বপনে দেখিল চিতচোর! ॥ 

একে নবঘনশ্তাম পীত বাস অনুপাম 

বান্ধে চূড়! নান। ফুল ধিয়া। 

হাসিয়া নাগর রায় আনিয়। ৫বঠল ঠায় 

ছুটি করে কর আরোপির়!॥ 
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একে নাম বিরহিণী কহিল কঠিন বাণী 
কেঁপে ছিল কর ছাড়াইয়| 

পুনরপি করে ধরি সেই না রসিক হরি 
বসাইলা তন করিয়া ॥ 

শুতল চতুরহরি মোহে নিজ কোরে করি 

আলিঙ্গন বেরি আচম্িতে। 

দারুণ কোকিল নাদ মনে না পুরল সাধ 

বুঝিলাঙ হইল প্রভাতে ॥ 

যেমন সতিনী প্রায় সঘনে ডাকয়ে রায় 

মনে না পুরল কোন আশা । 

ননদিনী পাপমতি জানয়ে দেখিয়ে কতি 

হেন বুঝি নিশি ভেল উষা!॥ 

ভুরিতে রমিকরাজ রাখিয়! নপুর সাজ 

বড় দুখ রহল মরমে । 

এহেন সময় কালে ভাঙ্গি স্থথ অবহেলে 

মিলি আখি দূর গেল ঘুমে ॥ 
নিশির স্বপন এই দেখিল মরম সই 

পিয়া মনে ন। পারি বঞ্চিতে। 

চগ্তীদ|স বলে বাণী মিঞিব নাগরমণি 
হেন বুঝি আসিব তুরিতে ॥ ৪১॥ 

উরার০৬৬্ 

আজ্ু বড় মোর শুভ্দিন ভেল 

কান্থরে দেখিয়াছি। 

আইল গৃহেতে 

পিয়ারে দেখিয়াছি ॥ 

আজু নিজদেহ দেহ করিমানি 

আজু গেহ। ভেল গেহ।। 

নিশি ভোল অতি নিশি করি মানি 

লেহা করি মানি লেহা ॥ 

আু মলয়গিরি- মন্দ পবন বনু 
আকাশে উদিত হউ চন্দা। 

মথুরা হইতে 

[২য় সংখ্য। 

অব মউরগণ নাছ সাধে করু 

কোকিল কুহহু ধন্ধা ॥ 

চাঁমরু চামর | ধরিয়া সুন্দর 

বাধুলি হউ রূপবান। 

এঁছন জানত 
তুরিতে ভেঠব তোহে কান ॥৪২॥ ্ 

চগ্তীদান বলে 

ওপেন 

যথারাগ 

সাথ হে, আজু রজনি শুভ ভেগ|। 

কানু আয়ব ঘর হেন মনে লাগল 

পাঁয়ব ফল অতি ভেলা ॥ 

গণি গণি ঝ্ছর আয়ব রে হরি 

করন ন। শুভদশ! ভেলি। 

ঘাটত বর কান আনন্দ সানন্দ 

ষোছে দরশায়াল তালি ॥ 

অমগল বিঘিনি থাটত পড়, বাধক 
মৌরভ তেজত গন্ধ । 

তরুবর টবঠত 
কাক গিধির বন্ধ ॥ 

দিন" পড়ত কত কতছ' বরজপতি 

দেখল দিন মাহ। 

অব নিশি রজনি ফুমূল কৰি মানল 

হেরছ' তাকর দেহ ॥ 

গন্ধ ভেল মোহিত 

কোকিল সুমধুর জান। 

করতছি স্পন্দন 

হেরলু' তছু অবিধান ॥ 

বিপিন গহন যত আছিলহি মুদি 

সব খিন তনু মেলি। 

শুষ্কহি কাঠ 

চন্দন গন্ধ 

বাম নয়ন ঘন 
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কমল পর দেখলি 

অতি তচ্চু আণন্দ ভেলি ॥ 

কদন্ব তরুয়! ছিল বিরহ মদন হেন 

সে। ভেল সরস মান। 

শুন ধনি স্থন্দরি 

তুগিতে মিলায়ব কান ॥ ৪৩॥ 

খপ্জন পাখী 

চণ্তীদাস কহে 

এ সথি শুন মোর বোল । 

হরি আজু মীললি কোল ॥ 
দেখন' রজনিক শেষ। 

আজু সভে পুনহ মহেশ ॥ 

পুজহ যত দেবী দেবা। 

তাকরু সভে কর সেব! ॥ 

মঙ্গল গায়ত মেলি। 

সভে মেলি দেয়ত তালি ॥ 

গায়ত বায়ত ঘনঘোর। 

ধুপ দীপ লেহ গোচর ॥ 
চিনি নারিকেল ছুপ্ধ লেই। 

খণ্ড অ।তর কর তাই।॥ 

পুজহ পশুপতি দেব!। 
তব ধনি করতহি সেবা! ॥ 

মঙ্গল ঘট পরিপুর | 

রাম কদলি রপদূর ॥ 

নগরে বাজাহ ভের তপোড়। 

দগড় ডিখিম ঘন ঘোর ॥ 

গাথই বনমালা জোর। 

চণ্তীদাস ভেল ভোর ॥ ৪৪ ॥ 

কানড়া 

সবী কহে গুন ধনি রমণীর] শিরোমণি 
শুভদশা জানল এখন । 

দীন চগ্তীদাস ৮৭ 

নিশির শ্বপনে যদি দেখিয়াছ গুণনিধি 

তব হরি আয়ব ভবন ॥ 

হরষ বদন ধনি কহএ কিছুই বাণী 

' কোকিল সতিন সম ভেল। 

করিতে রসের সুখ হেন বেলে দিলে হুথ 

ত1চম্বিতে ডাকিয়া উঠল ॥ 

ভালই তাহার কাজ সে রসে পড়িল বাজ 

হইব অক্ষটির বিনাঁশি। 

হেনক ভাঁবিল মনে তবে রাখে কোন জনে 

গলাএ ধরিয়া দিব ফাসি ॥ 

জতেক কোঁকিল আছে গিয়া সে তাহার কাছে 

ধরিব জতেক পিকগণে। 

সভারে করিয়। জড় মারিতে কর্যাছি দড় 

যমুনাতে ডুবাব যতনে ॥ 

বিনাশ করিব তারে এ ছুথ কহিব কারে 

সেই ভেল রিপুর সমান। 

স্থথেতে করিল দুখ না| হল্য মনের সুথ 

শুনি রব উঠে গেল কান॥ 

মনেতে হইল ভয় ননদিনী পাপাশয় 

দম্পতি বিঘিনী কুলকাটা । 

ভাগিল নয়ন নিন্দ গেল! তেক্সি গোবিন্দ 

চণ্তীদাস তালে লেঠ! 18৫8 

রগ তথ। 

পুন কি এমন দশা মোর। 

পিয়া! কি করব নিজ কোর ॥ 

আর কি ডাকব বনমালি। 

পুন হব রস রাস কেলি॥ 

দেবে কহে গণক গণিয়। 

স্বপনে দেখিনু আছ পিয়া! ॥ 
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তবে সে করমফল মানি। 

এ কথ। অন্তথ| না! হয় জানি ॥ 
দেখি চণ্ডীদা কয়। 

নিকটে মিলব রসময় ॥ ৪৬ ॥ 

কর্ণাট 

কেনক সমএ রথ আরোহণে 

আইল উদ্ধব মতি। 

উদ্ধব আনন্দ মনে বসানন্দ 

তাহ। না কহিব কতি॥ 

প্রবেশিল। আসি 

গোধুলি সময় কালে। 

প্রেমে গদ গদ কছে আধ আধ 

কাতর হইয়া বলে॥ 

এক সহচরি বাহির ছুয়ারে 
দেখিয়! সুচারু রথ । 

ধাই়]! সে সখি তুঁরিতে চলয়ে 
নাহি দেখি যেন পথ ॥ 

আপনি ন! চিনে 

তুরিতে যাইয়! কয়। 

সুখ করি মানি 

ঘরে আল্য রসময় ॥ 

কিশোরী বিসোরি কানর বিরছে 

ভাবন। করিতেছিল। 

হেন বেলে সখি মুখেতে শুনিয়! 

তুরিতে বাহির হল।॥ 

রাই কহে শুন কেমন ধরন 

কি হেতু ইহার শুনি। 

সথি সব কথা কছিতে লাগল 

সব বিবরণ বাণী ॥ 

গোকুল নগরি 

আপনার অঙ্গ 

এত দিন হথ 

[২য় সংখ্য 

রথ আরোহণে 

আল রসিক কান। 

চাহি পথি পানে 

চও্তীদাস গুণ গান ॥ ৪৭॥ 

নিকট ছুয়ারে 

পুলকে বদনে 

রাঁগশ্রী 

ধনি কহে দেখ বাহির দুয়ারে 

কানু কি [আ]য়ল গেহ। 

আঙজু সেরজনি সফল মানিয়ে 
তবে সে সফল দেহা ॥ 

গিয়া এক সখি দেখল তুরিতে 

নিশিতে লখিতে নারে। 

তুমি কোন জন 

কে বট রথের পরে ॥ 

বিনতি আরতি অনেক প্রকারে 

কাতর বচনে বলে। 

৬ ৬ ৬ 

বলচ বচণ 

কোথ। ন। আছয়ে শ্যামের (প্রেস 

রাধ! বলি তার নাম। 

তাহারে দেখিতে মেরে পাঠায়ল 

সে বর নাগর শ্যাম ॥ 

শুনিতে সে ধনি 

অঙ্গ পুলকিত ভেল। 

বারি ঢাড়ি পাল্যে 

সে তক মুঞ্জরি গেল ॥ 

সাম নান শুনি 

কহ কহ পুন বোল। 

কানু নাম শুনি 

তগ্গ মুগধল মোর ॥ 

নবীন কিশোরী 

শ]াম পরসঙ্গ 

মৃত তরু জেন 

পুলকে পুরল 

বছ দিন পর 

শুনহ স্রন্দরি 

শ্রবণ পরশি পুন। 
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মোরে পাঠায়ল তোমারে দেখিতে 

কি রীতি দেখিয়ে হেন ॥ 

দেখিয়ে ষেমন 

কহিতে কহিব কতি। 

অনেক একারে প্রবন্ধ বুঝাতে 

আমি সে আইলু' ইথি। 
সো নব নাগর গুণের সাগর 

তোমার বিরহে আধা । 

শুইতে বসিতে দ্রগ নেহারিতে 

সদাই দেখয়ে রাধ|॥ 

তোমার বিরহ কাতর দেখিয়! 

তেঞ্ি পাঠায়ল মোরে। 

অবশেষ শুনি 

কানু সে কাতর ভালে ॥ 

চণ্তীদাস বলে এঁছন দেখল 

সে হরি কাঁতির বঝড়। 

দোহে এক তনু ভিন্ন সে ভৈগেল 

বুঝিতে বিষম বড় 18৮ 

কাঁনুর আদর 

দশমি দশার 

কামোদ 

কি নাম তোমার 

শুনিয়ে শ্রবণ ভরি । : 

পুন সে সরল হইল গরল 

সো নব কিশোরি গোরি ॥ 

এই সে আছিল অঙ্গের পুলক 

শুনিয়! শ্যামের নাম। 

ক্ষেণেকে টভগেশ আর দশ ভেল 

কি রস ইহার নাম॥ 

কি জানি পীরিতি 

রসের উপরে রস। 

প্রধান বদতি আট রল তথি 

যাহাতে করিল বশ॥ 

বলহ বচন 

বসের আরতি 

দীন চগ্ডীদাস ৮৯ 

তার তর তম ছপ্লন্ন রসের 

তিন সে আছয়ে রীত। 

এ সব আখ্যান 

প্রধান করিয়া মান। 

তবে সে বলিবে 

এখানে কিরূপ হয়। 

গোচর নহিলে কিরূপে হইল 
রসাভাম মাত্র হয়॥ 

ব্যাসের রচন বেদের বচন 

তাহাতে রাখহ মতি। 

বৃন্দাবন তেজি পদ নাহি চলে 

নাগর আছয়ে ইথি। 

নেতের গোচর ন| হয়ে গোচর 

গোচর দেখল যবে। 

বিগ্রলস্ত সনে 

কলহাস্তরিত 

হরয হইয়া বিরস বদন 

বিরহ হইল তবে ॥ 

আন সেনারয়ে 

ব্যাসের বচন ভাঁষে। 

বিচার করিতে অনেক শকতি 
কোন জন বুঝে শেষে । ৪৯॥ 

এ রস বুঝিতে 

তুড়ি 

কেবা আইসে দুর পর হই 
ন] দেখি আছিনু ভাল। 

তোমারে দেখিতে হৃদয়ে আনণ 

দ্বিগুণ জলিয়। গেল ॥ 

কাননে আনল জলিলে নিভায়ে 

বর্দি বা মেঘের লেহ!। 

দরুণ কাননে 

নিভায়ে তিলেক দেহা ॥ 

হিয্নায়ে পশিগ 

কিসেতে নিভায়ে বল। 

বারি পরশনে 

এমতি আনল 



৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 

ভন্ম আতৎসাদনে তাহে ঘ্বৃত দিয়! 

আঁধক করিয়া! জাল। 

ধিকি ধিকি সদা অন্তর আনল 

জলিছে এ রাতি দিনে। 

তাহে তুমি আসি তের আন্তি 

আসিয়া দিলে বা কেনে ॥ 

একে বিরহিণী তাপেতে তাপিনি 

ছিলাঙ তাপিত হয়! । 

কহিলে শ্রবণ 

নিভাইব কিবা দিয়া | 
তাহার বিরহে 

প্রতিমা আছয়ে সার । 

যদ্দি বা দেখাই 
তবে হবে পাতিআর! ॥ 

নিশি দিশি ঝরে 

সাঙন মাসের ধার।। 

চঙীদান কহে নিরবধি লেহে 
পরাণ তেজিবে পারা ॥ ৫০॥ 

স্যাম পরসগ 

এই তনু দেখ 

হদয় বিদারি 

নয়নের নীর 

পপর 

কে বলে কালিয়া ভাল। 

ভাবিতে গুণিতে 

রাধার পরাণ গেল ॥ 

শুন হে উদ্ধব সে সব বৈভব 
তাহা না কহিব কত। 

বড় নিদারুণ হৃদয় কঠিন 
পরাণে সহয়ে কত ॥ 

আমর! সে পদে এ তম্থ নিছিয় 

শরণ লইয়াছিলু' । 

ভাঁহে নিদারুণ কেবাজানে হেন 

মাথায়ে কলঙ্ক নিলু ॥ 

সেই সে কলম্ক বাদ পরিবাদ 
ভূষণ করিয়। দিল। 

সে গুণ মহিমা 

[২য় সংখ্য 

দিয়! তিয়াগনে 

তভূ তারে নাহি পাল্য ॥ 

পাড়ার তুলন 
সে নিল চন্দন চুয়া। 

কি করিতে পারে ও সব বচন 

কান্ুুরে সপ্যাছি দেহ! ॥ 

অমিয়া বলিয়া সে ছরি সেবিন্থ 

গরল হইন্না গেল। 

গুরু হুরুজনে 

গুরুর গঞ্জনা 

তাহার পরশি 

এই.গতি মতি ভেল ॥ 

কে জানে এমন 

কহিতে কি জানি হয়। 

এত ছুথে শুনি 

জেব! করে রসময় ॥৫১। 

গরল তরসি 

দশার মরম 

চণ্তীদ।স বলে 

রা সস 

ভাবিতে গণিতে তাঁহার পীরিতি 

পাজর হইগ্গ শেষ। 
এই সে নিদান 

প্রেমের নহিল লেশ॥ 

কালার পীরিতি যেকরে আরতি 

সে জন মরুক জলে। 

প্রেমসিন্ধু দিনা 

নিদান করিল লেহে ॥ 

কে জানে এমন ন! শুনি কথন 

পরের পীরিতি সুখে । 

ঘরতে আনিয়া 

পরিণামে হল্য দুখে ॥ 

ব্ছত পীরিতি 

তখনি জাঁনিল মনে। 

বনুত লেঠার বছত আদর 

সে নব কানুঃ সনে। 

মরণ শরণ 

রসায়া রসায়। 

ধরম খাইয়া 

যখন করিল 
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তথনি জানিল মনের সভিত 

যেজ্ন নিদান হবে। 

সেই সত্য ভেল বুঝিতে কারণ 

চগ্দাস কহে ইবে॥ ৫২ ॥ 

তুড়ি। 

এক ভাব দেখ উদ্ধব হইল 
তিন ভাব তাহা নয়। 

ভাবের শকতি দরশাএ কতি 

অনুতাব দেখ হয় ॥ 

আগেতে কহিল প্রেমে সে বৈচিত্র্য 

ভাবনা দরশ রসে। 

ক্ষেগেক দরুশে ক্ষেণেক পরশে 

ক্ষেণেক বিরহ ঝরে ॥ 

সেই সে বৈচিত্র্য রস কহিরাছি 

এবে সে ভাঁবিব রস। 

মাথুর কারণ রস পুষ্ট লাগি 

ইহাতে জগত বশ ॥ 

রমে ঢল ঢল 

যার দশ। আমি ভেল। 

ভাবি রস কহি অন্ুুভাবে এই 

ভাঁবে ভাবে যতি দেল ॥ 

. অগোচর অতি 

গোচর নাহিক দেখি। 

বিরহ দশার 

সেই সে কমলমুখি ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে 

অগাধ লায়র মানি। 

রাঙ্গা! টুনি যেন খাইবারে চাহে 
মহাঁসমুত্রের পানি ॥ 
১৩. 

রস পরিমল 

এখন বিরহ 

অতএব হয় 

রসের সমুদ্র 

দীন দণ্তীদাস ৯১ 

চগ্ডিদাস কহে শুন সুধামূখী 

দূতমুখে শুনি বাণী। 

দূরে তেয়া গিয়া 

শুনহ রমণি ধনি॥ ৫৩॥| 

বিষম বিরত 

করুণাশ্রী 

কাহে আয়ল ওহে [বরহ দশাপর 

কাহে পুছ ইহ বাঁণি। 

সাঁচি করি মনল 

কুবুজা সে তাহি মন মানি ॥ 

যে। পপি অঙ্কুরি আপনি পরশিকর 

যবে ভেল অস্কুর শাখা । 

বিরহকি তাপে জারল সে। তরুবর 

কি তাহে দেয়ত দেখা 

কে। জানে এ রস পরিণাম বৈভব 

তব তাঁহ। করত বেভার। 

প্রেম পরশ গ্রতি কর তথি ছর্গতি 

কাহে পিরিতি রস হার ॥ 

অব হাম জানল তার চিত বেবহ|র 

তাহাকে পরিহার মান । 

ভাঁষ তহ দেষাঁন 

চগ্ডিদাস গুণ গান ॥ €৪॥ 

উঠা পরবাসি 

(ব্ষম সুতাশ 

রাগশ্র। 

এ সব বচন শুনিয়। উদ্ধব 

চিন্তিত হইল! মনে । 

রাধার আরতি শুনিতে পিরিতি 

কেহো না জানয়ে প্রেমে ॥ 

কাষ্ঠের পুতলি যেমন থাঁকগে 

না স্ফুরে বচন শ্বাস । | 
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ভকতি কি রীতি দেখিয়! উদ্ধব 

কহেন একটী ভীষ॥ 

শুনি ভেল দুথি 

নছেত এমনি কান্গ। 

এহেন পিরিতি এড়িয়। যুবতি 

গেছেন রসিকরাঁজ ॥ 

চিত্ত কর স্থির শুনহ সুন্দরি 

তেজহ দারুণ মতি। 

হেন দেখি মনে তেজহ পরাণে 

বুঝিয়ে হেনক গতি । 

তেজিয়াছ সুখ 

দেখিয়ে আন্ধার সম। 

নাহিক শকতি 

ক্ষণেকে হইছ ভ্রম ॥ 

কোটি চান জিনি ষাউক নিছনি 
ও মুখমণ্ডল আভা। 

মলিন হয়াঁছে 

চকোর করিতে লোভা ॥ 

বিরহের মোহে 

সিঞ্চিত হইল অঙ্গ। 

অলপ বয়সে এহেন বিরহে 

ততক্ষণে রহে রঙ ॥ ৫৫ ॥ 

শুন স্থধামুখি 

জীমুখমণ্ড ল 

বচন কহিতে 

মো বিধুমণ্ডল 

চগ্ডিদাস কহে 

স্থই সি্ধুড়। 

তেজিয়া এমন নাগরির কোর 

মথুরা রহল গিয়া । 
গা রা গা 

কালিয়া! বরণ . যিসের কারণ 

তাহাত ভালই জানি। 

তেকারণে ভিহো। কালিয়৷ হইল 

শুনহ পুরুর বাণী। 

[ ২ সংখ্যা 

যে কালে সমুদ্র মথন করিল 

অমৃত পাবার তরে । 

দেবগণ যত হই এক যৃথ 

সমুদ্র মথন করে॥ 

মথিতে মৃথিতে প্রথমে উঠল 

কমল! নামেতে রামা। 

তাহ! নিল হরি অতি ন্নেহ করি 

অতি সে রূপের ধামা ॥ 

তবে সে মথনে উঠল যতনে 

কালকূট বিষরাশি। 
রঃ ্ 

তাহাই ভক্ষয়ে নীলকণ্ঠ নাম 

মহাদেব হল সুখী । 

প্রতিজ্ঞ! কারণ 

অন্থর নাশিল ভূথি॥ 

চগ্ডি্দাস কহে 

শুনিতে শুনিবে কত। 

বাসের রচন পুরাণ বচন 

কহিল তাহার মত ॥ ৫৬॥ 

রাখিল দেবের 

অদ্ভুত কথা 

ধানশ্রী 

যেখানে আছিল কালকুট বিষ 

সেওহ মাঝার কাছে। 

সেই সিদ্ধুন্থুতা বিষের সমূহে 

করিয়া আছিল বাসে॥ 

ব্যাসের কায়াতে বিষ উপজিল 

তাহার কায়ার কা। 

সেই সিন্ুম্থত! তাহারে পরশি 
তাহার অক্ষর কা॥ 

লাবণ্য সায়রে 

তখন রঞ্জিত গা। 

নাহিল যখন 
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কালের কাটিল লাবণ্যের বল সে হেন সরল দেশে ন! রাখিলা 
তাহাতে অঙ্গের গ্রভ। ॥ নিদানে এমতি ধারা । 

এ ছুই আখর শুন। চগ্ডদাল বলে শুন রসমই 

ইহাতে কালিয়। বরণ হইল পরাণ হারাবে পার। ॥ ৫৮ ॥ 

ইহাতে ছুরিত হেন। 

কখন কখন লাবণ্য লহরি 

তখনি অমিয়। কহে। 

তাহার আরুতে 

কুটিল হইয়া রহে ॥ 

কাল নাম ছুটি 
কখন ভালই নহে। 

কখন লরল 

কালকুট সবে 

আখথর বলিয়৷ 

কথন গরল 

চঙ্ডিদাস ইহা কহে ॥ ৫৭॥ 
০ লালা 

মানব 

কি আর বলহ শ্যামের বচন 

তাহারি পিরিতি জানি। 

বসায় বসায় পিরিতি করিয়া 

পর।ণে লইল টানি ॥ 

এড়িয়। নাগরে 

বরাত মদন বাতি। 

কানু মধুপুর সদ] মন ঝুরে 

নাহি জানি দিবারাতি ॥ 

নিশি দিশি বারি 

নয়ন পুড়িয়। বহে। 

আন কিবা জানে 

কহিলে কি জানি হয়ে॥ 

যে জানে যাহার মরম সরম 
তাহারে এ সব দিল। 

আরকে আছয়ে 

তারে সে দিলা কুল।॥ 

বিরহ সায়রে 

সে জন সঙরি 

সরম ঢাঁকিতে 

আনের সপে বেথা 

০ 

বেহাগিড়। 

ষেন লাগে বিষ 

তাহার লাগিয়া কই। 

রাতি দিন লোরে আখি ন| চলয়ে 

হরি হরি করি রোই॥ 

আন নাহি মনে 

সদাই সে গুণ গাই। 
আহার ভোজন কিছু না রুচয়ে 

তোমারে কহিল এই ॥ 

যদি | কখন সাধু প্রয়োজন 

ঘুমেতে নযন টল। 
স্বপনে সদাই বরণে লেখিয়ে 

নিরবধি দেখি কাল ॥ 

অতি নিকরুণ 

তিলেক নাহক দয়! । 

অবলা বধিতে আক্ষের পলকে 

গরাণে কটাক্ষ দিয়] ॥ 

সভারে তেজন 

তিলেক নছিল দয়া। 

সকল ছাড়িয়! ও রাঙ্গা চরণে 
লয়াছিনু পদছায়! ॥ 

চগ্ডিদাস মনে শুনিয়। বেখিত 

পুলক মানল তনু । 

মথুর! তেজিল সভারে কহিল 
তুরিতে আয়ব কান ॥ ৫৯ ॥ 

এ ঘর হয়ার 

শয়নে স্বপনে 

বড় নিদারুণ 

অলপ ইঙ্গিতে 
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যথারাগ। 

আগে কহিয়।ছি 

যেমত হইল কাঁলা। 

আর কহি শুন 

প্রছন ব্যাসের ধারা ॥ 

আন অবতারে 

হইল গে(লোকপতি। 
লইয়। আকার 

রাখল জগত খ্যাতি ॥ 

তথ। তার পর হইল! সুন্দর 

এ পীত বরণ ক।র। | 

আন আন বহে 

করল 'ভনেক মায়া ॥ 

গোলোক ঈশ্বর 

পুরাণ কথন 

পুরাণ কথন 

চ|রি বর্ণরূপ 

রক্ত বর্ণ গুছ 

স্ট্টির পালন 

তার পর পু 

_শুকল রূপ ধরি। 

স্ষ্টির পালক করল দমন 

অসুর দাহিল হরি ॥ 

এবে কৃষ্ণবূপ হয়া বাশী ধর 

করল অনেক থেলা। 

গোপ গোপী যত করিল অনাথ 

তেজিয়া মাথুর গেল| | 

যবে নন্দঘরে জনম লভিল 

রাখল যখন * * *। 
শুন্ঠাছি আমরা 

গর্গ মুনি অবিধন ॥ 

চগ্ডিদাস অতি বেখিত দেখিয় 

কহেন একটি বাণী। 

হেন মনে বাসি _ মাথুর তেজিয়। 

ঘরে আল্য গুণমণি ॥ ৬০ ॥ 

জ্ঞানীর মুখে 

[ ২য় সংখ্য। 

জয়শ্রী । 

অতি সে পিরিতি 

পরের পিরিতে চিত। 

থে করে যুখতি 

জনম তাহার ভাবিতে গণিতে 

পরিণামে এই রিত ॥ 

শুনহ উদ্ধব আমার এ দশ। 
তাহারে কহিব কি। 

কি বলিব কারে আপন বেদন 

হইয়া কুলের ঝি॥ 

দিয়া গ্রেমরাশি কত মধুঢারি 

সিঞ্চিয়া করল শাখ।। 

ডালে মুলে কাটি পেলাএল দূরে 

পুনই সে না পাইল দেখা । | 

কেমন ধরল কোন বেবহার 

এহেন সুজন কাজ । 

পরিণামে এই পথেরে ডারল 
কুলে শীলে দিলে বাজ ॥ 

পরের পিরিতি স্বপন সমান 

জলের বিদুক ছায়া । 

ক্ষেণেক যখন নাহি দরশন 

কত গেলা দেখ। দিয়া ॥ 

এঁছন কালার প্রেম সে পিরিতি 

নাহি পরতিত তায় । 

এছন কানুর পিরিতের লেহ! 

দীন চণ্ডিদাঁন কয় ॥ ৬১ ॥ 

করুণা 

তাহার বরণ কালিয়া! দেখিয়। 

ভুলল বরজ ধনি। 

কেব! কোথ! দেখ ভাল আছে কেবা 

পরাণে'লইল টানি ॥ 
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সভে বলে তারে রসিক নাগর 

বাখানে মকল জনে । 

উপরে কাঁলিয়। বরণ দেখহ 

হৃদয়ে কুটিল হানে। 

পর নহে কভু আপন বলিতে 

আপন! ন| হয়ে পর। 

বুঝহ কারণ জাঁনল অন্তরে 

কেবল বিষের ঘর। 

আন বিষ ষদি করয়ে ভোজন 

তথনি মরিয়া যায়| 

এ বিষ এড়িয়া হৃদয় সাঁঝারে 

জালিল মুরতি কাঁয়।॥ 

কাঁল সম ফণী দংশল মরমে 

আর কি জীবন রয়। 

না শুনে মন্তর অন্ত করি জানে 

চপ্তিদাগ ইহা! কয় ॥ ৬২ ॥ 

কহ কহ দেখি কেমন মথুর! 

কেমন নগর দেশ। 

কহ দেখি শুন কহেন সে ধনি 

হইয়া কাতর শেষ ॥ 

নগরের যত রমণী সকলি 

কেমন রূপের ছট|। 

কোন রলবতি করিয়! পিরীতি 

হুলায়ে করিয়া লেঠ!। 

কান কি ভূলল কুজ। সহিতে 

এই সে তাহার রীত। 

তেজিয়। চন্দন ভূষণ কেদাই 

এই সে তাহার চিত ॥ 

তেজিয়া কাঞ্চন গুঞ্জ। ফল সম 

এ ছুই একই সূল। 

দীন চণ্ডীদাস ৯৫ 

কোথ! গজমতি কোথ। সে সমান 

ভেলি সে মুকত। তুল ॥ 

কাহ। মুনি সুত কাহা সে খোজল 

কাঁচক রতনকু মান । 

কীহ মূরকত কোঁথা সে ফাটক 

চত্ডিদাঁস পরমাঁণ ॥ ৬৩ ॥ 

হয় (টি 

বরাড়ি। 

কতি সে কোকিল বায়স ভাখত 

মউর কপোত মেলি। 

কাহ। সে কুরগ খর সম ভেল 

এ অতি লাগয়ে গালি ॥ 

কোথ। হংসরাজ কোথা সে ম্ুক 

এ ছুই সমান নয়। 

তেজি গন্ধ অতি কুড়চিয়া! অতি 

কেবল সে রসময় ॥ 

রসের সমূহ তোঁজয়! চন্দন 

কুবুজা মনেতে ভায়। 

মে অতি রসিক জানল হাদয় 

চও্ডিদাস গুণ গায় ॥ ৬৪ ॥ 

রই 

এক করে ধরি রোপল মগ্কুর 

না পাই মেঘের বারি। 

তাহে রবি তাপ তাপিত হুয়া 

দে তনু করল জারি ॥ 

কেমনে বাঁচব বারি না পাইয়া 

তরু ভেল থিন দেহ! । 

তেন মত ভেল কানুর পিরীতি 

আদর পিরীতি লেহা ॥ 

কে বলে সরল তাহার হদয় 

কুটিল বিষের রাশি । 
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এ দেহ তেজিব তাহার লাগিয়। 

হেনক আমরা বাসি ॥ 

যাহার কারণে এত পরমাদ 

সে ভেল নিঠুরপন! | 

এমন না জানি কখন না শুনি 

এত দিনে গেল জনা ॥ 

একে সে যুবাতি সে নব ভকতি 

দেখিতে না পায়ল তায়। 

পিরীতি তেজির! গেলা কোন দেশে 
দীন চণীদাস গায় ॥ ৬৫ | 

কানু সেনিদান করল যখন 

তখনি জানল মনে। 

আর কি রমণী কুলের কামিনী 
তার কি থকয়ে প্রাণে ॥ 

এক তিল যদ বিচ্ছেদ | সনে 

তিলে কত বার মবি। 

দেখিলে জুড়াই শ্রামুখমণ্ডল 
তবে সে চেতন ধরি 

এক শত কোটি কোটির নিমিখে 
তার শত শত গুণে। 

তার লাথ গুণ কণ। অংশ হয় 

এঁছন বেদন মনে ॥ 

তবে ধরি জিউ ন| থাকে কায়েতে 

এছন বিচ্ছেদ ভয়। 

হেন জন তেজি চলে মধুপুরি 
কেমতে পরাণ বয় ॥ 

তবে বল যদি এমন য| সনে 

তিলে না দেখিলে মর। 

সেজন আখের আড় হই গেল 
কেমতে পরাণ ধর॥ 

[খয় সংখ 

তা ছাড়ি পরাণে কেন আছ ধরি 
তার তর.তম বলি। 

এ কথ! কহিতে অনেক যতন 

চঙ্দাস ভালে জানি ॥ ৬৬ ॥ 

আট ট 

আগে আছে আর আর কহি শুন 

তিনের কাছেতে তিন। 

তিন তিন ভরি তিন তিন ভাবি 

তিন তিন ভেল জিন ॥ 

(তন গুণ করে তিনের সমূহ 

তিন তিন করি আছি। 

তিন তিন তিন আনিয়া তন 

সেই সে ভাবিয়াছি ॥ 

তিন তিন লয় 

তিন তিন যবে ভেলি। 

তিন তিন তিন তিন সে আথর 

তিন ভেল পর মেলি ॥ 

তিন তিন আনি হয় পরকাঁশি 

এ তিন তিনহি নয়। 

তিন গুণ যার 

তার গুণ আতিশয় ॥ 

কালার এ গুণ গুণের সাইতে 

তার সেব্দে রহে সার|। 

কালার কোটেক তাঁহার পুটেক 

এঁছন তাহার ধার! ॥ 

রাম রাম করি 

এ কুল আখর সাধে। 

তাহে গুণাগুণ তিন রসপরি 

তাহে গুণ করি বাধে। 

সে গুণে বা কুল তিন তিন করি 

তিন করি ছোড়ল পাশ। 

তিন তিন ভন 

হদয় উপর 

আট নয় ছয় 
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ভিন তিন তিন তাহে তেল চিত এই সে আশের আশ। 
ভাহাতে আছয়ে আশ ॥ চরণে পড়িয়া! কক ঞ% 

তেঞ্ি সে এ জিউ আছিএ ধরিয়! & ্* % 

[ ১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্যার ২২৩ ও ২২৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ পাঠ সন্লিবিষ্ট হইবে - 
২২৩ পৃষ্ঠার ১ম পঙংক্তি-_ পশুনিল শ্রবণে” 

্ »... ধম ১-- ব্যাস মুনিবর তায় 

». ৮ম ১ পুরাণ বর্ণিল 

এ». ১৩শ »-_- সেই কল্পতরু রচিলা৷ পুরাণ 
২২৪ , ২০শ,-_- দেবের গোচরে তথি 

».. ২৪শ ,,- মুখে করি লঃয়া 

৮. ২৮শ ৮৮7 ফলের লাগিয়া 

১) রর ২য় ,,- (২য় কলম )-_-পেলিলে কতি 

».. ৩য়?৮- অনেক রতন 

) 9... ষ্ঠ উড়িয়া যাইতে তেজে 

১ গু ১০ম +১-- ফলের কারণে ঝুরে 

?ঃ ৯ ১৪শ ১ হায়া এক ভিত 

শ্রীমণীন্দ্রমে।হন বসু 





জৈন-দর্শনে ধন ও অধন্ম 
(১) 

ধন্মন 

সাধারণতঃ ধর্দশব্দে পুণ্যকর্্ন অথবা পুণা কন্মুসমষ্টি বুঝায়। ভারতীয় বেদমার্গানুযায়ী 

দর্শনসমূহের কোথাও কোথাও ধর্মশব্দে নতিক-অতিরিক্ত অর্থের আরোপ দ্রেখা যায়। এই 

সমস্ত স্থলে ধর্ম শব্দের অর্থ বস্তুর “প্রকৃতি”, “স্বভাব” বা “গুণ” । বৌদ্ধ দর্শনেও ধন্মশবের 

নৈতিক অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু অনেক স্থলে “কার্যাকার্ণ-শৃঙ্খল।”, “অনিত্যতা” 

প্রভৃতি কোন জাগতিক নিয়ম অথবা বস্ত-ধর্ম প্রকাশ করিতেও ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্ত 

জৈনদর্শন ব্যতীত অন্য কোনও দর্শনে, ধশ্দ একটী অজীব পদার্থরূপে স্বীকৃত হয় নাই। 

নৈতিক অর্থ ব্যতীত একটী অপরূপ অর্থে ধর্মশব্দের প্রয়োগ, একমাত্র জৈনদর্শনেই 

দেখা যায় । জৈনদর্শনে ধর্শ একটী “অজীব” পদার্থ । কাল, অধর্ম ও আকাশের 2য় ধন্ম 

“অমুর্ভ” দ্রব্য । ইহা লোকাকাশের সববত্র পরিব্যাপ্ত এবং ইহার “প্রদেশশ্নমূহ অমংখ্যেয়। 

পঞ্চ ''আস্ত-কায়ে*্র মধ্যে ধর্ম অন্যতম | ইহ! “অপৌদ্গলিক+” (10010951191) এবং প্নিত্য” ) 

ধশ্ম-পদার্থ সম্পূর্ণরূপে “নিক্রিয়” এবং “অলোকে” ইহার অস্তিত্ব নাই। 

জৈন-দর্শনে ধর্ম “গতি-কারণ” বলিয়া অভিহিত হইয়৷ থাকে। কিন্ত ইহার অর্থ এরূপ 

নয় যে, ধর্ম বস্ত-সমূহকে চালাইয়া থাকে । ধর্ম নিষ্ক্রিয় পদার্থ। তাহা হইলে ইহা কিরূপে 

গতি কাঁরণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে? ধর কোনও পদার্থের গতিবিষয়ে “বহিরগ-হেতু” | 

“উদ্দাসীন-ছেতু'১ ; ইহা! পদীর্থের গতির সহায়তা করে মাত্র। জীব অথবা কোঁনও অনাং্ম- 

দ্রব্য আপন! হইতেই গতিমান্ হইয়! থাকে ; ধর্ম প্ররুতপক্ষে অথবা প্রকৃষ্ট উপায়ে ইহাদদিগকে 

চালিত করে না; তবে ধর্ম গতির সহায়ক এবং ধর্মের জন্ত পদার্থের গতি এক হিসাবে সম্ভবপর 

হইয়া থাকে । দ্রব্-সংগ্রহকার বলেন,_ণ্জল যেরূপ গতিমান্ মৎস্তের গতিবিষয়ে সহায়ক, 

সেইরূপ ধর্ম গতিমান্ জীব অথবা অনাজ্দ্রব্যের গতিবিষয়ে সহায়ক; ইহা! গতিহীন পদাথথকে 
চালিত করে না।” কুন্দকুন্দাচাধ্য ও অন্তান্ত জৈন দার্শনিকগণও এ বিষয়ে জল ও গতিশীল 

মতস্তের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। “জল যেরূপ গতিশীল মৎস্যের গমনবিষয়ে সহায়তা করে, 

ধর্মও সেইরূপ জীব ও পুদ্গলের গতির সহায়তা করে (৯২, পধশন্তিকায়সময়সারঃ )1৮ 

তত্বার্থনারেরও গ্রন্থকার বলিতেছেন,_“যে সমস্ত পদার্থ আপনা হইতে গতিমান্ হয়, ধর্ম 

তাহাদের গতিবিষয়ে সহায়তা করে) গমনফালে মৎস্ত যেমন জলের সাহাঁষ্য গ্রহণ করে, 

জীব ও অনাস্মদ্রব্যসসূহও সেইরূপ গতিবি্ধিয়ে ধর্ম্দের লাহাষ্য গ্রহণ করিয়! থাকে |” বন্তসমূহের 

গতিবিধানে ধর্ছেক. অসুখ্যহেতুত্ব ও নিক্ষিযত্ব ত্রঙ্দেব নিয়োক্ত প্রকারে দৃষ্টান্ত সহকারে 
১৪ 
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সমর্থন করেন। সিদ্ধ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত জীব; তীহার সহিত সংসাঁরের কোনও সম্বন্ধ নাই। 

তিনি পৃথিবীর কোনও জীবের উপকারক নহেন, পৃথিবীর কোন জীবের দ্বারাও তিনি 
উপকৃত হন না। তিনি কোঁনও জীবকে মুক্তিপথে লইয়া যান না। তথাপি যদি কোনও 
জীব ভক্তিসহকারে সিদ্ধপুরুষবিষয়ে ভাবনা করে,_চিন্ত। করিয়া দেখে যে, অনস্ত 
দর্শন-জ্ঞানাদি বিষয়ে স্বভাবতঃ সেও সিদ্ধের ভঙ্গুরূপ,_ তাহ! হইলে এ জীব ধীরে ধীরে 
সিহ্বত্বলীভের পথে অঞীসর হয় । এ স্থলে দেখ! যায় ষে, প্রকৃত পক্ষে জীব স্ব়ংই মোক্ষপথের 

পথিক হইয়াছে; তথাপি সিদ্ধ পুরুষও যে তাহার মুক্তির কারণ, ইহাঁও অন্বীকার কর! যাঁয় 

না। প্ররুত পক্ষে ও প্রকুষ্ট উপায়ে বস্তসকলকে চালিত না করিলেও, ধর্মাও ঠিক এ 

তাহাদের গতিবিষয়ে কারণ বা হেতু। 

লোকাকাশের বাহিরে ধর্মতত্বের অস্তিত্ব নাই। স্বভাব ঃ উর্ধগতি হইলেও মুক্ত জীব 
এই জন্ত বিশ্বশিখরস্থ সিদ্ধশিলায় অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তদুর্ধে অলোকাখ্য অনস্ত 
মহাশৃন্ত/কাঁশে বিচরণ করিতে পারেন না। যে সমস্ত কারণে লোকাঁকাশ অলোকাকাশ 

হইতে বিভিন্ন, লোকমধ্যে ধর্মের অবস্থান তাহাদের অন্ততম। বিশ্বে বস্তসমূহের অবস্থান 
এবং বিশ্বস্তনকলের নিয়মাধীনত। গতি-সাপেক্ষ । এই অস্ত ধর্মের জন্তই লোঁকাঁকাঁশ বা 

নিয়মসংবন্ধ বিশ্ব সম্ভবপর হইয়াছে, এ কথা বল! যাইতে পারে । অথচ ইহাও মনে রাখিতে 
হইবে যে, গতিবিষয়ে ধর্ম সহায়ক কারণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। পদীর্ঘসমুহ আপন। হইতেই 

গতিমান্ বা স্থিতিশীল হয় এবং স্থিতিশীল কোনও পদা্কে ধর্ম চালিত করিতে পারে 

না,_এই জঙগ্ভই বিশ্ববস্তসম্ছকে অনবরত আকাঁশে ছুটাছুটি করিতে দেখা যাঁয় না। 
বিশ্বেযে নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ধন্ম তাহার অন্ততম কারণ, ইহা বল! যাইতে 

পারে। . 

অধ্যাপক শীলের মতে, ধর্ম গতির সহায়ক কারণ তো বটেই, ইহ! “তাঁহার অতিরিষ্ত 

আরও কিছু” তিনি বলেন,_-“ইহা তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু,_ইহা নিয়ম-নিবদ্ধ 

গতি-পরম্পরার (57501 ০£ 00050009175) করিক বা কারণ, জীব ও পুদ্গলের খতি- 

সমুহের মধ্যে যে শৃঙ্খলা (০:61) রহিয়াছে, ধর্মই তাহার কারণ” তাহার মতে ধর্ম কঙকটা 

লাইবনিটূসের “পুর্ববনিবূপিত শুঙ্খলার (1:6-2568101151)50 17211)019)” অনুরূপ । 

প্রভাচন্জরের “সকদ্গতি যুগপদ্ভাবি গতি”--এই উক্তির উপর তিনি তাহার মতবাদ স্থাপন 

করিয়াঁছেন। বস্তসমূহের গতিসকলের মধ্যে যে শৃঙ্খল] বা নিয়ম দেখা যায়, ধর্মই তাহার 
কারণ,--প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রভাচন্দ্রের অভিপ্রায় কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেচ আছে। উত্ত 

শৃঙ্খলার কারণদমূহের মধ্যে ধর্ম অগ্ততম, ইহা শ্বীকা্য/) কিন্তু বস্ত-সকলের শৃর্খলাবন্ধ গতিবিষয়ে 
ধর্মশৃতিরিক্ত অন্ান্ত কারণেরও প্রয়োজন হয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। সরোমধ্যে 

মতস্যপঙ-ক্তি যে শৃঙ্খল! সহকারে গতাগতি করে, সেই শৃঙ্খলাবিষয়ে দরোবরস্থ অলই যে একমাত্র 
কারণ, তাহ! বল। যায় না।' মীনপঙ.ক্কির উত্ত সুসখন্ধ গতিবিষয়ে পুরিমীস্থ জলের যেরূপ 
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কারণত্ব, মত্ম্তসমুহের গ্রক্কৃতিরও সেইরূপ কারণত্ব আছে। প্রমেযকমল-মার্তণ্ডে প্রভাচন্্র 

বলিতেছেন, 

“বিবাদাপপন্ননক লজীবপুদগলাশ্রয্াঃ সরৃদ্গতয়ঃ সাধারণবাহানিমিত্তাপেক্ষ।£ যুগপদৃভাবি- 

গতিত্বাদেকসরঃসলিলা শ্রয়ানেকমৎস্তগতিবৎ। তথা সকলজীব-পুদ্গলস্থিতয়ঃ সাঁধা রণবাহা- 
নিমিস্তাপেক্ষা যুগপদ্ভাবিস্থিতিত্বাদে ককুণ্ডাশ্রয়ানেকবদরাদিস্থিতিবৎ | যত্ত, সাধারণং নিমিত্তং 
স ধর্ম্মোইধর্ম্বশ্চ তাভ্যাং বিন! তদ্গতিস্থিতি কীর্ধ্যস্তা সম্ভবাঁৎ ।” 

উদ্ধৃত অংশের ভাঁবার্থ এইরূপ,-“সমস্ত জীব ও পৌদ্গলিক পদার্থসকলের গতিসমুহ 

একটী সাঁধারণ বাহ্ নিমিত্তের অপেক্ষা করে? কারণ, এই সমস্ত জীব ও পৌদ্গলিক পদার্থ- 
সমূহ যুগপৎ অর্থাৎ এককালেই গতিমান্ দেখা যায় । সরোবরে বু মত্ম্তের যুগপদ্গতি দেখিয়া 

যেরূপ উক্ত গতির সাধারণ নিমিত্তরূপে একটী সরোবরস্থ সলিলের অনুমান হইয়! থাকে, 

সেইরূপ জীবপুদ্গলের গতি হইতে একটি সাধারণ নিমিত্তের অনুমান করিতে হইবে। 

সমস্ত জীব ও পৌদ্গলিক পদার্থসমূহের স্থিতিসমূহও একটা সাধারণ বাহ নিমিত্ের অপেক্ষা 

রে; কারণ, এই সমস্ত জীব ও পৌদ্বগলিক পদার্থদকল যুগপৎ স্থিতিশীল দেখা যাঁয়। একটা 
কুণ্ডে অনেক বদরের যুগপৎ স্থিতি দেখিয়া যেরূপ উক্ত স্থিতির সাধারণ নিমিত্তরূপে একটা 

কুণ্ডের অনুমান হইয়া! থাঁকে, সেইরূপ জীবপুদ্গলের স্থিতি হইতে একটা সাধারণ নিমিত্বের 

অনুমান করিতে হইবে | ধর্দ ও অধর্দ্ম ষথাক্রমে এই সাধারণ নিমিত্ত; কারণ, এই ছুইটা 
বাতিরেকে উপরোক্ত গতি-স্থিতিরূপ কার্য অসম্ভব ৮ 

প্রভাচন্দ্রের উপরোদ্ধ'ত বচন হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, একাধিক পদার্থের যুগপদ্গতি 
হইতে ধর্মতত্বের অস্তিত্ব অনুমেয় | কিন্তু যেরূপ একটী পদার্থ আর একটী পদার্থের পরে 
গেলেই যে তাহারা শঙ্খলাবদ্ধ, এয়ূপ বলা চলে না, সেইরূপ দুইটী বা ততোধিক পদার্থের 

যুগপদ্গতি হইতেই ষে তাহার! শঙ্খলাবদ্ধ, এরূপ অনুমান কর! যাঁয় না। গতিসমূহ যুগপৎ 
হইলেই ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে, এমন কোনও কথ|। নাই। মনে কর, কোনও পুফরিণীতে 

একটা মৎ্ম্ত উত্তরদিকে ছুটিতেছে ; একটা মন্ুষ্য পূর্বদিকে সন্তরণ দিতেছে; বৃক্ষচত একটা 
পত্র পশ্চিমদিকে ভাঁসিয়! যাইতেছে এবং একটা উপলখও সরোবরের তলদেশের দিকে নামিয়। 

যাইতেছে । এই সমস্ত গতিই যুগপৎ এবং এই ঘুগপৎগতিসমূহ গতি-কাঁরণ জলের জন্যই 

সম্ভবপর হুইয়াছে। কিন্তু এই নকল গতির মধ্যে যৌগপদ্ত থাঁকিলেও, কেহই কোন শৃঙ্খল! 
দেখিতে পাস্জ না। সেইরূপ ধর্ম যুগপৎ গতিসমুহের কারণ হইলেও, ইহাকে ত্ান্তর্গত শৃঙ্খলার 
কারণ বঙ্গু! যাইতে পারে না। ধর্ম ৫নদর্শনে নিঙ্সিয় পদার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 

গতিপরম্পরার শৃঙ্খলাঁয় ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে, ইা শ্বীকাধ্য॥ কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, 

ধর্ম ক্রিয়াশীল বস্ত নহে এবং সেই জন্ত বিশ্বের গতিসমুহ্ে মধ্যে যে শৃহ্ঘল! 'আছে, ধর্দ্কে 
তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া'নির্দেশ করা যাইতে পারে না। 

সেই কারণে আমাদের মনে হয, অধ্যাপক চক্রবর্তী, পৃঙ্িতবর গীলের ধর্ঘনব্বন্ধীয় মতবাদের : 
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ঘে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা যুক্তিমঙ্গত। কিন্তু গতিসমূছের শৃঙ্খলার কারণ আবিষ্কার 

করিতে যাইয়। অধ্যাপক চক্রবর্তী অধর্মতত্বকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। স্থিতিকারণ অধ 

“্ুক্তিতঃ” -ধর্দের "পুর্বগামী?” (191০8117 01107) এবং অধর্ম্ের ফল বা কার্ধ্য নিরাপ 

অণব| কিয্ৎপরিমাণে মন্দীতৃত করিবার জন্ত ধর্মের প্রচেষ্টায় শৃঙ্খলার উৎপত্তি হইয়াছে 

বোধ হয়, ইহাই তাহার অভিমত। স্ুবিজ্ঞ অধ্যাপকের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে অক্ষম। 

বিশ্বৃত হইলে চলিবে না, ধর্ম ও অধর্ম, দুইটাই নিষ্রিয় তত্ব। তাহাদের অস্তিত্বের ফলে 

গতি-শৃঙ্খলার আবির্ভাব সহাঁয়ত। লাভ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু গতি-শৃঙ্খলার উৎ্পাদদন- 

ব্যাপারে তাহাদের ক্রিয়াকারিত্ব একেবারেই নাই। 

প্রকৃত কথা এই যে__ধর্্ম, অধর্দ, আকাশ অথবা কাল, মিলিতভাবে অথবা! পৃথকৃভাঁবে 

বন্তনকলের গতিপরম্পরার মধ্যে শৃঙ্খলাবিধান করিতে সমর্থ নহে। উহাদের অগ্িতব ঙঁ 

শৃঙ্খলাবিষয়ে সহায়ক বলিয়া! পরিগণিত হইলেও, উহার সর্ব! নিজ্দ্রিয দব্য | বিশ্বনিয়মের 

কারণ নির্ধারণ করিতে যাইয়। অদ্বৈতবাদ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” সৎপদার্থের অবতারণা করিয়া 

থাকে এবং ঈশ্বর-বাঁদ এক মহীয়ান্ র্ট। নির্দেশ করে। উনদর্শন অবৈতবাদ ও আবাদ, 

উভয়েরই বিরোধী। কাজে কাজেই শুঙ্খলাবদ্ধ গতিসমূহের এবং সেই সঙ্গে বিশ্বান্তর্গত 

নিয়মের কারণ নির্ধারণ করিতে ঠৈনগণ স্বতঃ গতিশীল জীব ও পুদ্গলের স্বাভাবিক 

প্রক্কৃতির উপরই নির্ভর করিতে বাধা । মস্ত জীবের মধ্যেই একই জীবগুণদমূহ বিদ্তমান 

তজ্জন্ত সকল জীবের কর্দদমূহ ও ক্রিয়াপদ্ধতি অনেকটা এক প্রকাঁরেরই হইয়া থাকে। আবার 

একই কাল, আকাশ, ধর্ম, অন্ন ও পুদ্গলের সহিত সংক্ষিট হইয়া সকল জীবকেই কর্ম 

করিতে হয়; এ নিমিত্ত জীবগণের মধ্যে একট। নিয়ম ও শৃঙ্খলার আবির্ভাব হইয়। থাকে। 

জড় জগতের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, জৈন-দশন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মত গহণ 

করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না। বর্তসান যুগের জড়বিজ্ঞানাচাধ্যগণের মত জৈনগণও 

বলিতে পারেন যে, জড়জগতের যে শৃঙ্খলা, তাহা জড় পদার্থের স্বাভাবিক গুণ হইতে গ্রহুত। 

জড়ের সংস্থান (2355) এবং গতি (070007), কেন্দ্রস্থতি-নি়ম (19৭ ০ £12৩10) এবং 

জড়নিহিত আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তি (97207০101৩5 ০? ০0০০00০1. 2100 16015191) হইতেই 

জঁড় জগতের শৃঙ্খলার উত্তব। জড় ব্যাপারদমুহের (901517 10891121 [)1)6110106179) মধ্যে 

যে নিয়ম দেখা যায়, তাহার প্রতিষ্ঠ।-বিষয়ে ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও কালের অস্তিত্ব একান্ত 

স্থায়ক, ইহাঁও এ স্থলে ম্বীকাধ্য। জগন্মধ্য জীবসনৃহের অস্তিত্বও জড়জগতের শৃঙ্খণার 

পোঁধক ) কাঁরণ অনাদিকাল হইতে যে সমস্ত বন্ধজীব সংসার মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে, পুদ্গ্স বা 

জড়দ্রব্য তাহাঁদেরই প্রয়োগগন ও অভীগ্ম। অনুসারে ক্রমাগত: অবস্থাত্তরিত হইয়া আসিতেছে। | 

এইরূপে দেখ! যাঁয় যে-বস্ত সমূহের গতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা, তাহা মূলতঃ বন্তরই ক্রিয়াশীল প্রক্কৃতি 

হইতে সমুভ্ূত এবং ধর্মতত্বের অন্তিত্ই যে কেবল এই শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার সহায়ক তাহ 

নহে, অধর্ম আকাশ প্রভৃতি তব্বও উহার পরিপোধক। গতি-ন্থতি-বিষয়ে পদার্থের স্বভাবই 
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কর্তৃত্বধিকারী, ইহা তত্বার্থরাজবার্তিককাঁর বিশেষভাবে বলিয়াছেন এবং তিনি ধর্ম ও অধর্ধকে 

“উপগ্রাহক” আধখ্য। প্রদ্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেন, অন্ধ ব্যক্তি ভ্রমণকালে যষ্টির সাহায্য 

গ্রহণ করে ; ষষ্টি তাহাকে ভ্রমণ করায় না, তাহার ভ্রম্ণ-বাঁপাঁরে সহায়তা করে মাত্র। যদি 

ঘাট ক্রিয়াশীল কর্ত। হইত, তাহ| হইলে ইহা! অচেতন ও নিদ্রিত ব্যক্তিকেও ভ্রমণ করাইত। 
এই জন্তু অন্ধের গতিবিষয়ে যষ্টি উপগ্রাহক | দৃষ্টিবব্যাপারে আবার আলোক সাহাধাকারী। 

চক্ষুরই দৃষ্টিশক্তি আছে,--আলোক দৃষ্টিশক্তির জনর়িতা নহে । আলোক যদি ক্রিয়াশীল কর্তী 
হইত, তাহা হইলে ইহা! অচেতন ও নিদ্রিত ব্যক্তিকেও দর্শন করাইত। এই জন্ত দৃষ্টিব্যাপারে 
আলোক উপগ্রাহক | তিনি বলেন,_“ঠিক সেই প্রকারেই জীবসমূহ ও জড় পদার্থদকল 

আঁপন। হইতে গতিমান্ অথব| স্কথিতিণীল হয়। তাহাদের সেই গতি ও স্থিতি-ব্যাপারে ধর্শ ও 

অধন্ উপগ্রাহক অর্থাৎ নিক্কিয় হেতু । তাহারা এঁ গতি ও স্থিতির “কর্তা” বা জনয়িতা নহে। 

ধর্ম ও অধশ্শ যদি গতি ও স্থিতির কর্তা হইত, তাহা হইলে গতি ও স্থিতি অসম্ভব হইত ।* 

ধর্ম ও অধর্্ম সক্রিয় দ্রবারূপে কল্পিত হইলে জগতে গতি ওস্থিতি কি জন্ত অসম্ভব হইত, 

তাহাও তিনি গ্রতিপাদন করিয়াছেন। ধর্ম ও অধর সর্বব্যাপক, লোকাঁকাঁশের সর্বত্র 

পরিব্যাপ্ত। অহএব যখনই ধর্ম কোন বস্তকে পরিচালিত করিবে, তখনই অধর্দ তাহাকে 

থামাইয়। দিবে); এইরূপে জগতে গতি একট অসম্ভব বাঁপার হইয়। উঠিবে। আবার অর্শ 

যখনই কোনও বস্তকে স্থিতিশীল করিবে, তখনই ধর্শ তাহাকে সঞ্চালিত করিবে; এইরূপে 

জগতে স্থিতি একট। অসম্ভব বাঁপার হইয়। উঠে। এই নিমিত্ত অকলঙ্কদেব বলেন যে, ষদি 

ধর্ম ও অধর্্ম নিক্িয় দ্রব্র অতিরিক্ত আর কিছু হইত, তাহা হইলে জগতে গতি ও স্থিতি 

অসম্ভব হইত | গতি ও স্থিতি জীবসমুহ ও জড়পদার্থ-সকলের ক্রিয়া-সাপেক্ষ। ধর্ম ও অধন্্ 
গতি ও স্থিতির সহায়ক এবং এক হিসাবে ধর্ম ও অধর্ম্ের জন্তই গতি ও স্থিতি সম্ভবপর 

হইয়া থাকে । এই স্থলে আমরা আর একটু অগ্রসর হইয়া কি এ কথ! বলিতে পারি না যে, 

_ শৃঙ্খলাঁবদ্ধ গতি 'ও শৃঙ্খগাবদ্ধ স্থিতিও জীব ও জড় পদার্থসমুহের শ্বাতাবিক ক্রিয়ার উপর 

নির্ভর করে এবং উহাদের সহায়ক ও অপরিহার্ধ্য হেতু হইলেও ধর্ম ও অধর্্ম মিলিতভাঁবে অথবা 

পৃথগ ভাবে গতি-স্থিতি শৃঙ্খলার জনস্সিতা (০৪45০) নহে ? 

ধর্ম ও অধর্ন্ম প্রতাক্ষের বিষয় নহে এবং তন্লিমিত্ত উহারা সৎপদার্থ নহে,_-জৈনগণ এন্সপ 

বিচারকে নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রত)ক্ষের অবিষনীভৃত অনেক 
পদার্থকেই আমর! সত্য বলিয়া মানিতে বাধ্য এবং মানিয়া থাকি। পদার্থনমূহ যখন গতিশীল 
ব৷ স্থিতিমান্ দেখ! যাইতেছে, তখন অবশ্যই এমন দ্রব্য আছে, যাহা তাহাদের গতি ও স্থিতি- 

ব্যাপারে সাহায্য করে_-ইত্যাকার যুক্তিতে ধর্ম ও অধর্ের সত্তা ও দ্রব্ত্ব অনুমিত হইয়। 
থাকে । কেহ কেহ বলেন, আকাশই গতিকারণ এবং আকাঁশাতিরিক্ত ধর্ম বা অধর্ম স্বীকার 

করিবার প্রয়োজন নাই । €জনদার্শনিকগণ এই মতবাদের অসারতা প্রতিপাদন-কল্পে নির্দেশ 
করেন যে, অবকাশ-গ্রদানই আকাশের গুণ £& এই অবকাশ-প্রদান গতিশীল পদার্থের গতি- 
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ব্যাপারে সাহাযাদান হইতে বিভিন্ন, ইহা! সহজেই বুঝা যাঁয়। গুণদ্ধয়ের এই মৌলিক বিভিন্নুতা 

মূলতঃ বিভিন্ন দুইটা দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করে এবং এই নিমিত্ত ধর্মতত্ব আকাশ হইতে 
পৃথক্ দ্রব্য। আরও দেখ যায় যে, যদি আকাশ গতি-কারণ হইত, তাহ! হইলে বস্তসমুহ 
অলোকে প্রবেশ করিয়া লোকাকাশের স্তায় তথায়ও ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে পারিত। 

অলোক আকাশের অংশ হইয়াও যে একেবারে শৃন্ত ও পদার্থপরিবর্জিত (এমন কি, সিদ্ধগণও 

তথায় প্রবেশ করিতে পারেন না), ইহ! হইতেই বুঝ! যায় ষে, ধর্ম একটা সৎদ্রব্য, অলৌকে 

ইহার অন্তিত্ব নাই, এবং ইহা লোকমধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া লোকাকাঁশ ও অলোকাকাশের 

মধ্যে একট [বিশাল বিভিন্নত। প্রতিপাদন করিয়াছে। অনৃষ্টই গতি-কারণ,_ ধর্মের সত্ব 

নাই, +ইহাঁও কেহ কেহ বলিয়। থাকেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, চেতন জীব যে 

শুভাশুভ কর্ণ করিয়! থাকে, অদৃষ্ট তাহারই ফলরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে । চেতন 

জীবের গতাগতিবিধানে অবৃষ্ট সর্থ, ইহা তর্কস্থলে মানিয়া লইলেও,__পাপপুণ্যকর্ম্মের অবর্তৃ 

এবং তজ্জন্ত জৃষ্টের সহিত সর্বথা অসংশ্লিষ্ট যে জড় পদার্থনমূহ, তাহাদের গতির কারণ কি 

হইবে ? এ স্থলে ইহ! স্মরণ কর কর্তব্য ষে, জৈনমতে ধন, পদার্থের চালনকারী কোনও দ্রব্য 

নহে, ইহা বস্তুর গতি-ব্যাপারে সাহাযাদান করে মাত্র । গতিবিষন্ে ধর্মের ভ্ায় একটা নিচ্ছি 

কারণ অবস্ত স্বীকর্তব্য। আনৃষ্টের সন্ত! স্বীকার করিলে তদ্দারা ধর্ম একটা সৎ-অজীব দ্রব্য 
এই মতবাদের কোঁনওরূপ বাধ হয় না। 

(হু) 

টি অধম 

.. জগদ্যাপারের ভিত্তি অন্বেষণ করিতে যাইয়৷ অনেক দর্শনই,_-বিশেষতঃ প্রাচীন দর্শনসমূহ 

--দ্রইটী বিরোধী তত্বের আবিষ্কার করিয়া থাকে ৷ জবধুস্ত্-প্রবর্তিত ধর্মে আমর! “অুরো 

মজ দ” ও “আঁহরিমান্” ন।মে ছুইটী পরম্পর-বিবদমান ছিতকাঁরী ও অহিতকারী দেবতার পরিচয় 

পাই। প্রাচীন গ্িছদী-ধর্মে ও গ্রীষট-ধর্মে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের চিরশক্র শয়তান বর্তমান ! দেব ও 

ক্ান্থুর লইয়া! ভারতের পুরাতন ধর্মকথ।। ধর্মবিশ্বাসের কথা ছাড়িয়। দিয়া যদি আমর! দার্শনিক 

তত্ববিচারের আলোচন৷ করি, তাহা হইলে সেখানেও দ্বৈতবাঁদের একট! প্রভাব পরিলক্ষিত 

হইয়া থাকে । এই সমস্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে আত্মা ও অনাত্মার বিভেদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 
এবং এই ধিভেদ-কল্পনা প্রায় প্রতোক দর্শনেই কোনও ন। কোঁনও প্রকারে নিহিত। সাংখ্যে 

এ্রই ছ্ৈত পুকুষ-প্রকৃতি-ভেদ-রূপে বর্ণিত; আবার বেদান্তে ব্রহ্ম ও মায়ার সবন্ধের বিচাঙের 

মধ্যে উছারই কতকটা আভা!স পাওয়া যাঁয়। কার্টিসীয় দার্শনিকগণ আত্ম! ও জড়ের বিভিন্ন 
দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহ্থান্দের সমন্ব্-সাধনে, বৃ! প্রয়ান করিয়াছিলেন। টজন-দর্শনে, 
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জীব ও অজীব পরম্পর-বিভিন্ন মূল-তত্ব। এই সমস্ত €্বতবাদ ব্যতীত দার্শনিকগণ আরও 

অনেক দ্বৈত স্বীকার করিয়া থাকেন, যথা _সৎ-ও-মসৎ (13611)6 2170. 13010301100), তত্ব 

ও-পর্যায় (০৪717018100 1017610017701701)) প্রভৃতি । 

প্রাচীন গ্রীকগণ আর একটা স্ুপ্রসিদ্ধ বিভেদ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন,_তাহা গতি 

ও স্থিতির মধো । হেরাক্রিটাসের শিষ্যগণের মতে স্থিতি একট! প্রকৃত তাত্বিক বাপার নহে, 

প্রতি পদার্থ প্রতি মুহুর্তেই পরিবর্তিত হইতেছে এবং এইরূপে প্রতি পদার্থ প্রতি মুহূর্তেই গতিশীল, 

ইহা বল। যাইতে পাঁরে। পক্ষান্তরে আবার পার্মেনিভিসের শিষাগণ বলিতেন,_-গতি অসম্ভব, 

অপরিবর্তণীয় স্থিতিই প্রক্কৃত তত্ব । এই ছুই পক্ষের বাদানুবাদ হইতে গতি ও স্থিতি, 

উভয়েরই সত্যতা ও তাত্বিকত1 উপলব্ধ হুইয়া থাঁকে। ধাহারা কেবলমাত্র তত্ববিচারের 

পক্ষপাতী না হইয়া লোক-ব্যবহারের প্রতিও দৃষ্টি রাখেন, তাহারা গতি ও স্থিতির মধ্যে কোনও 

একটীর সত্যতা একেবারে উড়াইয়া দিয়া, অপরটার তাত্বিকতা ঘোষণা করিতে পারেন না। 

জৈনগণ অনেকাস্তবাদী) অতএব তাঁহার! ষে গতি-কারণ ধর্ম ও স্থিতি-কারণ অধর, উভয়েরই 
তাত্বিকতা স্বীকার করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। 

ধর্মের জন্ত গতি ও অধর্মের জন স্থিতি ধর্ম ও অধর ছুইটই সংদ্রবা, অজীবাখ্য 

অনাত্ম-তত্বের অন্তর্গত। দুুইটীই লোকাঁকাশ-বাপী সর্ধগত ব্যাপক পদার্থ। মহাশৃন্ত 
অলোকে ছুইটীরই অস্তিত্ব নাই। ধর্ম তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু,__ইহা নিয়ম-নিবন্ধ 
গতি-পরম্পরার কারক ব| কারণ,_-জীব ও পুদ্গলের গতিসমূছের মধ্যে যে শৃঙ্খল! রহিয়াছে, 

ধন্মুই তাহার কারণ ।”__-একসপ মনে করা বোধ হয়, যুক্তিসঙ্গত নহে । জৈন দর্শনের মতে জীব 
ও পুদ্গল, উভয়েই আপনা হইতে গতিশীল এবং ধর্ম সম্পূর্ণরূপে নিক্ষি্ দ্রব্য; অতএব ধর্ম 

বিশ্বের অন্তর্গত শৃঙ্খলার বিধায়ক, এরূপ বল! চলে না। অধর্মও নিশ্রিয় দ্রব্য। জীব ও 
পুদদগল আপন। হইতেই স্থিতিশীল হয়। জগতে ঘদি শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থিতি থাকে, তাহা হইলে 
অধন্দকে তাহার কারণ বলিলে চলিবে না,-জীব ও পুদ্গলের স্বভাবই তাহার কারণ। 

ধর্ম ও অধন্ম্রের মধ্যে কোনটাই জগদন্ুপ্রবি্ট নিয়মের কর্ত। নহে । আবার উহাদের মধ্যে 

ফোনটাকে অপরটীর প্যুক্তিতঃ পুর্বগামী (1915911 11101)” বলাও চলে না। ধর্ম 
ও অধর্শ্ের মধ্যে একটা অপরটার ব্যাঁপাঁরের প্রতিক্রিয়া করিতেছে এবং এই চির-বিরোঁধ 

ঘ! অনস্ত-সংগ্রামের উপর বিশ্ব-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত, এরূপ মনে কর! যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে। গ্রীক 
দার্শনিকের উদ্ভাবিত পরাগ” (017701016 ০ 109৮6) ও দদ্বেষ” (111)01015 ০£ 11969) 

এই ছুইটীর সহিত ধর্ম ও অধর্ম্ের তুলনা করা চলে না। ধর্মকে “বহিম্মু্থী-গতি-কাঁরণ 
(70907701015 “82150056108 09601710012) 1100105) “এবং অধর্মকে *অস্তন্তুথী- 

চাতি- কারণ” ব। প্মাধ্যাকর্ষণ-কারণ (0£1701016 ০0 619৮1681010) বলিলেও, আমাদের 

মনে হয়-_ভুল হইবে। পরমাণুকায়-সংরক্ষণে যে ছইটী পরম্পরবিরোধী (০91555 57 

755806%৪) তাড়িৎ-শক্কির ব্যাপার (০1০০0:০-28887606 17009017095) পরিলক্ষিত 
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হয়, তাদশ পরম্পর-বিরোধী কোন তত্ববয়ের সহিতও ধর্মাধন্মের তুলনা করা চলে না। 
ধর্ম ও অধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নিক্ষি্ন দ্রবা ; যেমন “কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রবহির্গামী গতিষ্র) ০০0৮7- 
[১৪০] 2170 ০০707021 10:০53) সহিত তাহাদের সাদৃশ্ী নাই,_-সেইরূপ তাহাদের উপর 

কোনও প্রকার ক্রিয়াকারিত্বের (01727)10 91161515110) আরোপ কর! চলে ন|। 

জৈন-দর্শনে অধর্্ের অর্থ পাঁপ বা নীতিবিরুদ্ধ অপকর্ম নহে। ইহা একটী সৎ অজাব তত্ব; 

বস্বদকলের স্থিতিশীলতার ইহা অন্ততম কারণ। জীবসমূহ ও জড় বস্তসকলের “স্থিতি-কাঁরণ* 

বলিয্। ইহ। বর্ণিত হইয়। থাকে ৷ তন্দবারা অধন্দ্ন গতিশীল পদার্থকে থামাইয়া দেয়, এরূপ অর্থ 
স্থচিত হয় না। অধর্্ম স্থিতির কারক-সহভাবী কারণ। দ্রব্যসংগ্রহকার ইহাকে “ঠাণজুদাণ 
ঠাণসহয়ারী” (স্থানযুতানাং স্থানসহকারী) অর্থাৎ স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতি-সহাঁয়ক বলিয়া 

বর্ণন করিয়াছেন। “স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতিবিষয়ে যাহা সাঁহাষ্য করে, বিশুদ্বদর্শন জিনগণ 

তাহাকেই অধর্ম বলিয়াছেন; গো-গণের স্থিতিবিষয়ে পৃথিবী ষেমন সাধারণ আশ্রয়, সেইরূপ 
জীব ও পুব্গলসমূতের স্থিতি-ব্যাপারে অধর্ম সাধারণ আশ্রয় ( তন্বার্থসার, তৃতীয় অধ্যায়, 
৩৫1৩৬)।” গমন-শীল গো-সমূহকে পৃথিবী থামাইয়! দেয় না) অঞ্চচ পৃথিবী না থাকিলে তাহাদের 

স্থিতিও অসম্ভব; সেইরূপ অধন্্ গতিশীল কোনও বস্তুকে থামাইম। দেয় না) অথচ অধর 

ব্যতীত গতিশীল পদার্থের স্থিতিও অসম্ভব । এই প্রসঙ্গে, জৈন লেখকগণ অধর্ম্ের সহিত 

ছায়ারও তুলনা! করেন। ্ছায়! যেরূপ তাপদগ্ধ প্রাণিগণের এবং পৃথিবী যেরূপ অশ্বগণের,_ 
অধর্দও সেইন্প পুদ্গলাদি দ্রব্যের স্থিতিকারণ |” 

অধর “অবর্তী” অর্থাৎ নিক্িয় তত্ব। ইহা বস্তমকলের স্থিতির হেতু বা কারণ হইলেও 

কদ্দাপি ক্রিগ্াকারী (01191010০01 [01090০0৮০) কারণ নহে। এই জন্ত অধর্ম স্থিতির 

প্বহিরঙ্গ হেতু” বা “উদাসীন হেতু” বলিয়! বর্ণিত হইয়া থাকে | ইহা “নিত্য” ও “মূর্ত” । 

স্পর্শ, রস, গন্ধা্দি গুণ ইহাতে নাই। এই সমস্ত বিষয়ে ধর, কাল ও আকাশের সহিত 
অধর্পের সীৃশ্ত আছে। ইহার বিশিষ্ট গুণ আছে এবং ইহা বস্ত-স্থিতি-পধ্যায়সমূহের 
আধার বলিয়। অধর্শ একটা সৎ প্রব্য। দরবাত্বহিপাবে অবশ্ত অধন্ম জীব-সদৃশ। ভীবের 
ম্ঠাম় ইহাও অনাগ্যনস্ত ও অপৌদ্গলিক (10012051191) 1 পুর্বেই বলা হইয়াছে, অধ্শ 

অজীব অর্থাৎ অনাআদ্রব্য। 

ধর্ম, কাঁল, পুদ্গল ও জীবের স্তাঁয় অধর্ম লোকাঁক!শের মধ্যেই অবস্থিত। অনস্তাকাশে 

ইহার অস্তিত্ব নাই। অধর্ম বর্তমান (অন্তি) ও গ্রদেশবিশিষ্ট (কায) বলিয়া! পঞ্চ অন্তিকায়ের 

মধ্যে ইহা অন্ততম। একটী অবিভাজ্য পুদ্্গল-পরমাণুদ্বারা যতটুকু স্থান অবরুদ্ধ হইয়া 
থাকে তাহার নাম 'প্রদেশ'। অধম লোৌকাঁকাশের সীমার মধ্যে অবস্থিত বলিম্ন। ইহার 

গ্রদেশসমূহ অনস্ত নহে; এগুলি নির্দি্ট পীমার অন্তর্গত বলিয়া ইহাদের শেষ আছে। 
জৈনগণ অধর্ম, ধর্ম ও জীবের প্রদেশসমূহকে "অ খ্যা” অর্থাৎ সংখ্যাকরণের অযোগ্য 

বলয় থাকেন। | রা | 
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অধর্্দ উক্তরূপে “অদংখ্যেরপ্রদেশ' হইলেও ইহা এক-_একটীমাত্র ব্যাপক পদার্থ । 
ইহা বিশ্বব্যাপী (ণলোকাবগাঢ়*) এবং বিস্তৃত ( “পৃথুল* )। ধর্শের ন্যায় অধর্সেরও গ্রদেশ- 
সমুহ পরম্পরসংশ্লিষ্টট সেই জন্ত অধন্দ একটী ব্যাপক মন্পূর্ণ ( “স্থ্ট” ) পদার্থ বলিয়! 

কথিত হয়। এই বিষয়ে কাল-তত্বের সহিত অধর্ম্দের পার্থক্য আছে, কালাণুসমূহ 

গরম্পব্র-বিভিন্ন। 

ধর্ম ও অধর্্মরকে কি মূলতঃ একই দ্রব্য বল যাইতে পারে? উভয়েই লোঁকাকাশব্যাপী, 
অতএব উভয়েরই পদেশ” এক । উভয়েরই “সংস্থান” অর্থাৎ পরিমাণ এক । উভয়েই 

এক “কালে” স্থায়ী। দার্শনিক একই দর্শন” অর্থাৎ, প্রমাণের সাহায্যে উভয়েরই অস্তিত্থ 

অনুমান করিয়া থাঁকেন। ধর্ম ও অধন্মী প্অবগাহন”তঃ এক অর্থাৎ উভয়ে পরস্পর গাঁট- 

সংশ্লিষ্ট। উভয়েই তত্ব-দ্রব্”, অমূর্ত ও জেয়। অতএব ধর্ম ও অধর্ম নামে ছুইটী বিভিন্ন 
দ্রব্য গণনা না করিয়া, ছুইটাকে একই দ্রব্য বলিলে দোঁষকি? ইহার উত্তরে তত্বার্থরাজ- 

বাঞ্তিককার বলেন,_ধর্্ম ও অধর্মের কার্ধয বিভিন্ন; এই জন্য ইহার। বিভিন্ন দ্রব্য। একই 
পদার্থে, একই সময়ে রূপ, রন ও অন্ান্ত ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তজ্জন্ত রূপ-রসাদি 

ব্যপারসমূহকে একই ব্যাপার বলিতে হইবে কি? 
আকাশ-তত্বকে গতি বা স্থিতির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া, ধর্ম ও অধর্মের সত্তা 

অস্বীকার কর! যায় না। অবকাশ অর্থাৎ স্থানদাঁনই আকাশের লক্ষণ; নগরে যেরূপ 

গুহা্দি অবস্থিত, সেইরূপ ধর্ম, অধর্ম ও অন্তান্ত দ্রব্সমূহ আকাঁশে অবস্থিত। যদি 

স্থাপন। ও চাঁলনা৷ আকাশের গুণ হইত, তাহ! হইলে অনন্ত, মহাশৃন্ত, অলোকেও প্র সকল 
গুণের অসন্তাব হইত না । অলোঁকাঁকাঁশে গতিশ্থিতি সম্ভবপর হইলে লোঁকাকাঁশ এবং 

অনস্তাকাশে কোনও প্রভেদ থাকিত না। শুঙ্খলাবদ্ধ পোক ও অনন্ত অলোকের পার্থক্য 

হইতেই বুঝা যাঁয় ষে, আকাশে গতি-স্থিতি-কারণত্বের আরোপ কর চলে না এবং গতিস্থিতির 

কারণ বা আঁধাররূপে ধর্ীধন্দের সত্ত। অবস্থাই স্বীকার করিতে হইবে। অবকাঁশ-দাঁয়ক 

আকাশ বাতিরেকে ধর্ম ও অধর্ম্বের কোন কার্য হইতে পারে না, ইহা সত্য? কিন্ত 

তজ্জন্য আকাশের সহিত যে ধর্ম ও অধর্ম্দের কোনও প্রভেদ থাকিবে না, এমন কথা নাই 
বৈশেষিক দর্শনে দিক্, কাল ও আত্ম! পৃথক্ পৃথক পদার্থ বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে। 

আকাশ ব্যতিরেকে ইহাদের মধ্যে কাহারও কে।ন কার্য হইতে পার্সে না; অথচ ইহাদের 

সকলের হইতে আকাশের পৃথক্ সন্ত! নির্দিষ্ট হইয়াছে। বদি একই দ্রব্যে বিভিন্ন বিভিন্ন 
কার্য্যের আরোপ কর! চলিত, তাহা হইলে স্তাঁয়র্শন-সম্মত আত্মার নানাত্ব-বাদের যৌক্তিকতা 

কোথায়? এবং সাংখ্যদর্শন যে সত্ব, রজস্ ও তমস্ নামে তিনটা বিভিন্ন গুণ প্রকৃতিতে 

আরোপ করিয়া থাকেন, তাহাই বা কিরূপে যুক্সিসঙ্গত হয়? উক্ত গুণজয়ের একটা, 
তিনটা বিভিন্ন প্রকারে কাধ্যকর হয়, ইহা বলিলেই তো! চলিত। মূলতঃ বিভিন্ন কাধ্যসমূহের 
কারণ এক হুইলে, সাংখ্যের পুরুষনানাত্ববাঁদও অগ্রতিপন্ন হয়। বৌছদর্শন রাপন্বন্ধ, 

১৫ 
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বেদনাস্বন্ধ। সংস্ঞাস্ন্ধ, সংস্কারসবন্ধ ও বিজ্ঞানবন্ধ নামে পাঁচটা বিভিন্ন স্বন্ধের উল্লেখ 

করিয়া থাকেন; শেষোক্ত স্বন্ধ ব্যতিরেকে অন্থান্ত স্বন্ধ অসম্ভব হইলেও বৌদ্ধগণ পাঁচটা স্বন্ধই 
স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং একটী পদার্থ আর একটি পদার্থের উপর নির্ভর করিলেও 

যদ্দি উভয়ের কার্ষ্যের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ থাকে, তাহা হইলে দুইটা পদার্থেরই পৃথক্ সন্ত। 

দ্বীকাঁর করিতে হয়। 

ধর্ম ও অধন্্ন মূর্ত দ্রব্য ; অতএব তাহার! কিরূপে অন্ত পদার্থের গতিস্থিতি-বিষয়ে সহায়ক 

হইবে?-_-এরূপ সংশয় করিবার কাঁরণ নাঁই। দ্রব্য অমূর্ত হইলেও কার্য্যকারী হইতে 
পারে। আকাশ অমূর্ত হইয়াও অন্ঠান্ত পদার্থকে অবকাশ প্রদান করে। সাংখ্যদর্শন-সন্মত 
প্রধানও অমূর্ত ; অথচ পুরুষের জন্য ইহার জগতপ্রসবিতৃত্ব স্বীকৃত হয়। বৌদ্ধদর্শনের 
বিজ্ঞান অমুর্ত হইয়াও নাম-রূপাঁদি উৎপাঁদনের কাঁরণ। বৈশেধিক-সম্মত অপুর্বই বা কি? 
ইহাও অমূর্ভ ; অথচ ইহ! জীবের স্থখছুংখাদির নিয়ামক ৷ সুতরাং ধর্ম ও অধর্ম্ম অমূর্ত হইলেও 

কাঁধ্যকর, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। 
ধর্ম ও অধন্ম সাধারণতঃ নৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাঁকে ; জৈন-দর্শনে উহার! দ্রবা, 

ুইটা অধ্ীব তদ্ব। কেহ কেহ ধর্্মাধর্মের এই ছুইটা অর্থেক্ব মধ্যে একটা সম্বন্ধ আবিষ্কার 
করিতে প্রয়াম পাঁন,_-উপসংহারে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। ধর্ম গতি-কাঁরণ 
ও অধর্শ স্থিতি-কাঁরণ। টনতিক অর্থে ধর্ম পুণ্যকর্ম ও অধর্দ পাপকর্ম। কাহার? 

কাঁছীরও মতে, ধর্মের গতি-কাঁরণ' এই তাত্বিক অর্থই আদিম ও সুপ্রাচীন; উত্তরকালে 

ইহা হইতেই ধর্দ্দের নৈতিক অর্থের উদ্ভব হইয়ীছে। তাহারা বলেন, জীবদ্রব্য স্বভীবতঃ 

“উড ঢগঈ” ( উর্ধগৃতি )। অর্থাৎ বিশুদ্ধ-স্বভাবে ইহা যতই অবস্থিত হইবে, ততই ইহা 

উর্ধগতি হুইয়৷ লোকাকাঁশ-শিখরের দিকে অগ্রসর হইবে। ধর্ম গতিকারণ; অতএব 

সুথময় উর্ধালোকে গমনবিষয়ে যাহা জীবের সঙ্থায়ক, তাহাঁকে ধর্ম বলা ধাইতে পারে। 
এ দিকে আবার পাপম্পর্শশূন্ত পুণ্য কর্ম করিয়াই জীব উর্ধলোকে গমন করিতে সমর্থ 
হয়। এই কারণে যে ধর্শশব' পূর্বে জীবের উর্দধগতিবিষয়ে যাহা সহায়ক, এই অর্থ: 
গ্রকাশ করিত, কালে তাহাই পুণ্যকর্ম-বাচকন্ধপে পরিগণিত হইল। সেইরূপ, অধর্ম 

জীবের স্থিতি-বিষয়ে সহায়ক, মূলতঃ এই অর্থের বাঁচক হইয়া, উত্তরকাঁলে যদ্দ(র| জীব 

সংসারে আবদ্ধ থাকে্ সেই পাঁপকর্ম্নের বাচক হইয়া! উঠিক়্াছে। আমরা এই মতবাদে 
আস্থা স্থীপন করিতে পারি না। ধর্ম ও অধর্দ শব্দের তাত্বিক ও নৈতিক অর্থদক্ধের মধো 

উপরে যে সন্বস্কস্থাপনের চেষ্ট। হইয়াছে, তাহা যুক্তিগতও (10951091) নহে, কালগতও 

(০১1900106109]) নহে । জীবের যে স্বাভাবিক উর্ধগতি, গুধু সেই উর্ধাগতিবিষয়েই 
ধর্ম সহায়ক, এন্প মনে করা কিন্ূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? জৈনদর্শনে ধর্ম সর্ববিধ 

গতিরই কারণ, ইহা বলা হইন্নাছে। জীবের গতিবিষয়ে ইহা যেরূপ সাহাধাদাঁন করে, 

পুদ্গলের গতিবিষয়েও ইহা! সেইরূপ সহায়ত করে। লর্ধবিধ গতির কারণ ধর্ম, জীবকে 
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ধু উর্ধগতিবিষয়েই সাঁহীধ্য করে, ইহাই ঝ| কিরূপে মনে কর যাইতে পারে? খন জীব 

টজৈনসম্মত সপ্তসংখ্যক নরকসমুছের অন্ততমে গমন করে,আমরা মনে করি,_জীবের সেই 

অধোগতি-ব্যাপাঁরেও ধর্ম সহায়ক । ধর্মমত উর্ধগতির যেরূপ সহায়ক, অধোগতির ঠিক 

সেইরূপই সহায়ক । সেই জন্য ধর্মশবের “গতি-কারণ এই তাত্বিক অর্থের সহিত উহার 

'পুণ্যকর্মা এই নতিক অর্থের কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অধর সম্বন্ধেও 

বলা যাইতে পারে যে, এই তত্ব ছুঃখময় সংসার অথবা যন্ত্রণাসঞ্কুল নরকসমূহে জীবের স্থিতি 
যেমন সম্ভবপর করে, তেমনই আবার আনন্দধাম উর্ধীলোকে জীবের স্থিতি-বিষয়ে সহায়তা 

করে। অতএব স্থিতিকারণ অধর্মের সহিত পাঁপকর্শ অধরন্মের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে 

পারেনা । আবার এ কথাও বলা যায় নাষে, পুণ্যকর্মসাধনে একট প্রযত্বশীলত। থাকে 

এবং পাপকর্মমে একট! জড়ত। বিদ্যমান, তজ্জন্য গতি-কারণ-বাঁচক ধর্মশব্দের সহিত পুণ্যকন্মন- 

বাচক ধর্শব্দের একট! সম্বন্ধ আছে এবং স্থিতিকারণ-বাঁচক অধন্ম-শব্দের সহিত পাঁপকর্ম- 

ব।চক অধর্শ-শব্দের একটা সম্বন্ধ আছে। টঙ্গন-ধর্ম-নীতিতে কেন, ভারতীয় প্রায় সমস্ত 
ধম্মনীতিতেই ইহ! একক্পপ স্বীকৃত যে, পুণ্যবান্, সুকক্মী বা ধর্্সাধক ক্রিগ্নাবান্ না হইতেও 
পারেন। অচঞ্চন স্থিতি বা চির-গম্ভীর ধৈর্য্য ভারতীয় ধর্নীতির অনেক স্থলেই প্রশংসিত-_ 

এব" ইহাই সাধনার মুল ও লক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইঘ়াঁছে। এ দিক্ দিয় দেখিলে, ধর্মী অপেক্ষ| 
অধন্মই মমধিক পরিমাণে ধর্মপোষক, ইহা বলা যাইতে পারে। 

প্রকৃত কথা এই যে, গতি-স্থিতি-কারণরূপে ধর্মাধর্মের তাব্বিকতা-স্বীকাঁর জৈনদর্শনের 

একটী বিশিষ্টত্ব। উহাদের নৈতিক ও তাত্বিক অর্থনবয়ের মধ্যে সন্বন্বস্থাপনের প্রয়াস সর্বথা 

বিফল বলিয়াই মনে হয়। 

প্রীহরিসত্য ভট্রাচাধ্য 



“অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী”-সম্পাদকের নিবেদন* 

পদানলী-স।হিত্যে অভিচ্, সুলেগক শীযুক্ত হরেকুষ্জ মুখে।পাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব মহাশর 

আমর সম্পাদিত “অপ্রকাশিত পদ-রত্ব।বলী” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত কতকগুলি প্রাচীন 

পদাবলী এবং এ গ্রস্থের ভূমিকায় চণ্ীদাম প্রভৃতি কয়েকজন প্রাচীন পদকর্তার সন্ধে 

আমিযে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, উহার সম্বন্ধে বিস্ত আলোচনা ও গবেষণীপুর্ণ একটা 

প্রবন্ধ লিখিয়া, তৎ্গ্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এজন্য আমি শ্রীযুক্ত হরেকষ 

বাবুকে এবং তাহার উক্ত প্রবন্ধটীর হম্বন্ধে আমার কি বক্তব্য আছে, জানার জন্য উহা 

আমার নিকট প্রেরণ করায় বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্য-শাখার সুযোগ্য সদস্ত মহাঁশয- 

দিগকে আন্তরিক ধন্যবাঁদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

হরেক বাবুর প্রবন্ধের দফ। অন্ুসাঁরেই আমার বক্তব্য নিয়ে নিবেদন করিতেছি । 

১। পঅগ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” গ্রন্থের ভূমিকার %/০--১1ৎ পৃষ্ঠায় বিছ্যাপতির 
পদাবলীর অংলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালী পদকর্তী। কবিশেখর, বল্লভ, 
চল্পতি ও ভূপতিনাথের ভণিতাঁযুক্ত শতাধিক পদ বি্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এঁতিহাসিক ও ভাঁবগত প্রমাণের দিকে লক্ষ্য ন। করিয়া, ৫েবল 

ভাঁষাগত সাদৃশ্ত দর্শনেই বিষ্যাপতির পদ বলিয়া শ্বীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 
হরেকুষ্ বাবু তাহার এই প্রবন্ধে আমাঁদিগের পঁ উক্তির সম্থন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার 
প্রথম দফার সম্বন্ধে আমাদ্িগের কিছু বক্তব্য নাই। তিনি প্রথম দফার শেবভাগে রাধাবল্পভের 

ভণিতা যুক্ত ষে একট! নৃতন ধরণের খণ্ডিত পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে “আদ৮, “যোগাদ্যা? 

ও “উলুক বাহন” কৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়; সুতরাং পর্দটীতে ধর্মপুরাণের প্রভাব সুস্পষ্ট । 

প্রাচীন কোনও ৫বঞ্চব-পদেই কিন্তু আমর! এরূপ উল্লেখ পাই নাই ; এ জন্ত এই পদের রচয়িত। 

রাঁধাবল্লভ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পদকর্তী রাধাবল্লভ কি না, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ 

জন্মিয়াছে। বৈষ্ণব-পদ্কর্ত! রাঁধাবল্লভের ১৭টী পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে । 
রাঁধাবল্পভের এ পদগুলির অধিকাংশই ্ব্রজ্জবুলী”র পদ; তিনি প্ব্রজবুলী” পদরচনায় বেশ 

নিপুণতাঁর পরিচয় দিয়াছেন। ৃ 

২। শ্রীযুক্ত বসস্তরগ্রন রায় বিদ্প্লভ মহাঁশয়ক্তৃক চণ্ডীদাঁসের রচিত 'প্রীকৃষ্চকীর্তন 
নামক পুথিথানি আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হওয়ার পরে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যে জটিল পমস্তার 

উত্তব হইয়াছে, এক আধটি প্রবন্ধে উহার উপযুক্ত বিস্তৃত আলোচনা! করা অসভ্ভব। লিপি-তত্ব 

১৩৩২।১৭ই জ্যে্ট, প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 



সন ১৩৩৪ ] অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী”-সম্পাদকের নিবেদন ১১১ 

ও ভাঁষা-তত্বের বিচারে 'শ্ীকৃষ্ণকীর্ভন পুথিথানির অসাধারণ গ্রাটীনত্ত| উত্তমরূপেই প্রমাণিত 

হইয়াছে । এদিকে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত গ্রচলিত বহু পদাঁবলীও 'পদামূতসমুদ্র” 'পদ- 

কল্পতরু? গ্রভৃতি প্রাচীন পদ-সংগ্াহে দেখা যায়; সুতরাং সেগুলিকেও অন্ততঃ ছুই শত বখসরের 

কম প্রাচীন বলা যাইতে পারে না । এখন চণ্তীদাঁস সম্বন্ধে প্রধান বিচার্ধ্য বিষয় তিনটা ;- 

(৯) '্রীষ্ণকীর্তনে'র রচয়িতা চণ্তীদাসই প্রচলিত ও স্বীয় নীলরতন বাবুর আবিষ্কৃত 

নূতন চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদাবলীর রচয়িতা চত্ীদাঁস কি না? 

(২) একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব শ্বীকাঁর কর! যাঁর কি না? 

(৩) *জীীকুষ্ণকীর্তনে'র রচয়িত] চণ্ডীদান ও প্রচলিত পদাবশীর চণ্ডীদাস বিভিন্ন ব্যক্তি 

হইলে, এ বিভিন্ন ব্যক্তিদিগের মধো চণ্ডীদাদের ভণিতাযুক্ত প্রসিদ্ধ পদাবলীর রচয়িতা বলিয়। 
কাহাকে স্বীকার করিতে হইবে? 

শ্রীযুক্ত হরেকৃ বাবু তাহার বর্তমান প্রবন্ধে কিংবা ১৩২৯ সনের পৌষ ও ১৩৩০ সনের 

লোষ্ঠ সংখ্যার “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় এই আলোচ্য বিষদ্পগুলির সম্বন্ধে যথারীতি সম্যক্রূপে 

'আলোঁচনা'করেন নাই। পরমত খণ্ডন ও স্বমত-সংস্থাপন--তর্কের এই ছইটা প্রধান ও 
প্রসিদ্ধ অঙ্গ বটে ; তত্বনির্দারণের জন্য এই ছুইটীই একান্ত আঁবশক। তার্কিক গণকে প্রায়শ: 

প্রথমে পরমত্ত খণ্ডনপুর্ব্বক পরে স্বমত সংস্থাপনে যত্রবান্ হইতে দেখা যায়। আমরা ১৩২৯ 

সালের ঠচত্রসংখ্যার “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় হরেকৃষ্ণ বাবুর উত্থাপিত আপত্তবিগুলির যথাসাধ্য 

সত্তর দিতে 2েষ্ট করিয়া, যে জন্য প্রচলিত চত্তীদাঁন ভণিতাঁযুক্ত পদাবলী ভাদি বৈষ্বকৰি 
চণ্ডীদাঁসের খাটি রচনা! বলিয়! স্বীকার করা যাইতে পারে না, আমাদের সেই আপত্তিগুলির 

সংক্ষেপে উল্লেখ এবং হবেকুষ্চ বাবুকে উহার মীমাংমা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। 

কিন্ত তিনি তাহার পুনরালেচিনায় অ।মাদিগের প্রদর্শিত আপত্তিগুলির রীতিমত আলোচন। 

না করিয়া, তাঁহার অনুকুল যুক্তিগুলিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। এভাবে তর্ক চালাইয়া 

কোনও লাভ নাই মনে করিয়াই আমরা তাহার দ্বিতীয় প্রবন্ধের পুনরালোচনা করি নাই। 
অতঃপর তিনি ১৩৩১ সালের ভাদ্র সংখ্যার “ভারতবর্ষ” পন্রিকাঁয় 'শ্রীচৈতনাচরিতাঁমূত? গ্রস্থের 

উল্লিখিত “হ1! হা! প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে” ইত্য।দি চণ্ীদাসের ভণিতা যুক্ত 

পদটি প্রকাশিত করিয়া, এ পদের দ্বারাই তাহার সিদ্ধান্তের যথেষ্ট সমর্থন হইয়াছে বলিয়। 

মত প্রকাশ করিয়াছেন। চণ্তীদাস সম্বন্ধে এ যাবৎ যতগুলি আলোচনা হইয়াছে, উহার 

সকলগুলির একত্র আলোচনা! করিয়। আমর! পরিষৎ-পত্রিকাঁয় একট! প্রবন্ধ গ্রকশিত 

করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। এ প্রবন্ধে হরেকুষ্ণ বাবুর প্রদর্শিত এই চৈতন্য-চরিতামৃতের 

প্রমাণ সন্দ্বেও আলোচন| করিব, মনে করিয়াই আমরা তৎসম্বন্ধে এ যাবৎ কোনও মস্তব্য 

প্রকাশ করি নাই; কিন্ত এখন হরেকুষ্ণ বাবু বর্তমান প্রবন্ধে ৈতন্যচরিতামৃতের উক্ত পদটা 
পুনরায় উদ্ধত করিয়া, “চণ্ডীদাপের শ্রীমহাপ্রভুর আম্বাদিত গানই পরবর্তী সংগ্রহগ্রন্থে স্থান 

পাইয়াছে”--এইকপ সিদ্ধান্ত করায়, আমাদিগকে সে সন্বন্ধেও ছুই চারিটী কথা বলিতে হইবে। 
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অন্ুসন্ধিৎম্ু পাঠকবর্ণের আলোচনার সুবিধার জন্য এ স্থলেই আমর! অতিসংক্ষেপে চণ্ডীদাস- 

সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আলোঁচনাগুলির সম্বন্ধে আঁমাদের মন্তবা প্রকাশ করিয়া, মূল বিচার্ধ 
' তিন্টী বিষয়েরই মীমাংসার জন্ত চেষ্ট| করিব। 

শ্তীচৈতনাচরিতাঁমৃতে আছে যে, শ্রীমহাগ্রভু দামোদরম্বরপ ও রায় রামানন্দের সহিত 

দিবরাত্র গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, বায় রামানন্দের নাটক ( ণ্জগন্নাথ- 

বল্ল” )ও পদাঁবলী এবং ক্কষ্ণকর্ণামৃত (বিন্মমঙগল-কৃত) গ্রন্থের রসাম্বাদন করিতেন ।* 

মহাগ্রভুর জন্মাবধি এ যাবৎ ৪৪০ বৎসর গত হইয়াছে; চণ্তীদাস মহাপ্রভুরও আন্দাজ এক 
তক পুর্ববর্তী ছিলেন; সুতরাং মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত চণ্ডীদ[সের পদাবলীর বিশেষ বিকৃতি 

ঘটে নাই এবং মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের যে পদগুলি আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে 

জানিতে পাঁরিলে, দেগুলিকে বাঙ্গালার আদি বৈধব-কবি চণ্তীদাসের খাঁটি গদ বলিয়া গ্রহণ কর! 

যাইতে পারে, এ কথ৷ সমীচীন বটে। সুতরাং মহাপ্রভুর সময়ে চণ্তীদাসের কোন্ পদগুলি 

কি ভাবে গ্রচলিত ছিল, চণ্ীদাদ-তত্ব নির্ধারণ বিষয়ে উহাঁও বিশেষ ভাবে আমাদের 
আলো চা । 

গ্রথমে হরেকৃঞ্চ বাবুর উল্লিখিত পদই ধর! যউক। ঠতন্যচরিতাঁমূতের মধ্য-লীলার 

৩য় পরিচ্ছেদে আঁছে যে, সন্ন্যাসী অবস্থায় যখন শ্রীমহা গ্রতু শান্তিপুরে শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্যোর 

গুহে শুভাগমন করেন, তখন আচাঁধা প্রভু বিদ্যাপতির-_-“কি কহবরে সখি আনন্দ-ওর। 

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর”, ইত্যাদি গ্রাসিদ্ধ পদটী গাঁন করাইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য 

করেন। অতঃপর 
“প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে । 

ভীবের সদৃশ পদ লাগিল গাইতে ॥ 

আচার্য্য উঠাইল প্রতুরে করিতে নর্তন | 

প্দ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ॥ 

অশ্রু, কম্প, পুলক, ছেদ, গদ্গদ বচন। 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে গড়ে ক্ষণেকে রোদন ॥ 

তথাহি পদম্ 

হা হ! প্রাণপ্রিয় মি কি না হৈল মোরে ।” 

বিদ্যাপতি ও চও্ডীদাঁসের বন প্রসিদ্ধ পদ দে সময়ে বঙ্গীয় বৈষ্ঞব-দমাঁজে গীত হইত; সুতরাং 
টৈতন্যচরিতাঁমূতের বর্ণিত অবস্থায়, আচার্ধা প্রভু ও শ্রীমহা প্রভূ যে তাহাদিগের তৎকালীন 

* চ্তীদীস বিদ্াপতি রায়ের নাটক গীতি 

কর্ণামৃত, প্রগীতগোবিন্দ । 

স্বরূপ রামানন্দ সনে, ' মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 
গার শুনে পরম আনন্দ ।--চৈ-চ ( মধ্য--২য় পরিচ্ছেদ )। 
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মনোভাবের ব্যঞ্জক বি্দ্যাপতি ও চগ্ীদাসের প্রপিত্ধ পদ গাহিয়া নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত 

করিবেন, ইহা নিতান্ত সম্ভবপর বটে; কিন্তু অদ্বৈত প্রভূ আর শ্রীমহাপ্রভূ যে ঠিক ছুইটা 
পদই গান করিয়াছিলেন, সে সম্বঙ্গে চৈতন্চরিতামূতের সাক্ষ্য কতদূর বিশ্বাসযোগা, একটু 

তাঁবিয়। দেখ আবশ্তক। আমরা সকলেই প্রতাক্ষ করিতেছি যে, যখাঁময়ে রেজ- 

নীম্চা লিখিয়া না রাখিলে আমরা আজ যে গানটি শুনিলাম, কয়েক বৎসর পরে শুধু স্মরণ 
করিয়া উহা বল! নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। অদ্বৈত প্রভু কিংবা আ্রীমহাপ্রভু তৎসময়ে 

শাস্তিপুরে ভাবাঁবেশে বিদ্যাপতি ব1 চণ্তীদাঁপের যে পদটা গান করিয়াছিলেন, তাহা কোনও 

সাক্ষাৎ-শ্রোত। রোজনাম্চা করিয়৷ না রাখিলে, এ ঘটনার কয়েক বৎসর পরেই, এ গানের 

বিষয় সম্বন্ধে একট! মোটামুটি স্বৃতি ব্যতীত গানের ঠিক কথাগুলি সাক্ষাৎ তাদিগেরও 

স্মরণ থাঁকা সম্ভব বোধ হয় না। ম্হাপ্রভৃ চব্বিশ বৎসর বয়সে সগ্নাস গ্রহণ করেন) 
এখানেই চৈতন্য-9রিতাঁমৃতের বর্ণিত আদি-লীলার শেষ । তার পরে মধ্যলীলা,__ 

“তাঁর মধ্যে ছয় বসর গমনাগমন। 

নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ বৃন্ন(বন ॥ 
তাই যেই লীলা তাঁর মধ্য-লীল! নাম । 

তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান ॥৮-_-( টৈ-চ) মধা, ১ম পরিচ্ছে। ) 

এই ম্ধালীলার শেষ সময়ে শ্রীমহা গ্রতু শ্রীবৃন্দাবনের পথ ভুলিয়া রাঁটদেশে উপনীত হইলে 
শনিত্যানন্দ প্রতুর প্রেমপূর্ণ কৌশলে তিনি শান্তিপুরে শ্রী অদ্বৈত প্রভুর গৃহে সনানীত 

হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাহাঁর আন্দাজ ত্রিশ বৎসর বয়সের কালে অর্থাৎ ১৯৩৭ শকে এই 

শাস্তিপুর-মিলন সঙ্ঘটিত হয়। ঠচততন্যচরিতামূতের উপসংহার-শ্রোক ("্শাকে সিন্ধপ্রিবাণেন্দৌ 
লোষ্টে বৃন্দাবন স্তরে । হুর্য্যাহেহসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থে ইয়ং পূর্ণতাঁং গতঃ 0৮ ) হইতে জানা যা 

যে, ১৫৩৭ শকে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। অতএব বর্ণিত ঘটনার ঠিক একশত বৎসর পরে 

কবিরাঁজ গোস্বামী এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিরা গিয়াছেন। তিনি যে উক্ত ঘটনার সুপ্তি 

সুক্ম্ বিবরণের রোজনাম্চালেখক কোনও বিশ্বস্ত সাক্ষাৎ্দরষ্টটর নিকট হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে 

উল্লিথিত পদদ্বয়ের কথা জীনিতে পারিয়াছিলেন, এবূপ কোনও প্রমাণ নাই; স্থৃতরাঁং 
তিনি যে কেবল তাহার সময়ের টবঞ্চব-সমাঁজে প্রচলিত কিংবদস্তীর উপর নির্ভর করিয়াই এর্দপ 

লিখিয়াছিলেন, এক্সপ অনুমান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ঠৈতন্যচরিতামূতের বর্ণিত 

শ্রীমহাগ্রতুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ গ্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থল ঘটনাবলীর মধ্যেও এঁতিহাসিক সমালোঁচক- 

দিগের অনুসন্ধানের ফলে আজকাল এত অসঙ্গতি ধরা পড়িয়াছে ষে, ঠচতন্যচরিতামৃত গ্রস্থ- 

খাঁনাকে শ্রীমহাগ্রভুর জীবনের ও তাহার প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের একটা উতর 

পাত্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ব্যতীত উহাকে নিঃসন্দিগ্ধ প্রামাণিক জীবন-বৃত্তাস্ত বলিয়! গ্রহণ করা 

চলে না। অতএব হরেক বাবুর প্রদর্শিত পদটীর দ্বার! শ্রীমহাপ্রতুকতঁক উহা নিশ্চিতই 
আত্বাদিত হইয়াছিল, নুতরাং উহ চণ্ডীদাসের খাটি পদ, এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না) 
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ইহ দ্বারা বড় জোর এ পর্যন্ত বল! যায় যে, শ্রীমহাগ্রভুর জীবনের উক্ত ঘটনার প্রায় একশত 

বৎসর পরে, কবিরাজ গোস্বামীর বৃদ্ধাবস্থার সময়ে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এ পদটা বৈষুব-সমাজে 

প্রচলিত ছিল। এস্থলে ইহাঁও বল! আবশ্তক যে, উলিখিত পদটী পদামৃতসমুদ্্, পদকল্পতরু, 

পদরসপাঁর, পদরজাবলী, কীর্তনানন। প্রভৃতি কোনও প্রদিদ্ধ পদ-সংগ্রহে কিংবা! স্বীয় 
রমণীবাবু ব| নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে নাই। শ্রীমহা প্রভুর দ্বারা সমাদৃত ও তৎকর্তৃক গীত 

হওয়ার অসামান্ত সৌভাগ্য লাঁভ করা সত্বেও উক্ত পদটা যেপুর্বোক্ত প্রাচীন পদসংগ্রহ 
পুথিগুলিতে স্থান পায় নাই, ইহা হইতেও যদি কেহ অন্ততঃ এ পদের নবাবিষ্কত কলি 
তিন্টার গ্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাহ। হইলে, এমন কি, কবিরাজ 

গোস্বামীর সময়েও সম্পূর্ণ প্দটা এ ভাঁবে বর্তমান ছিল কি না, ভাঁহাঁও সন্দেহের বিষয় হইয়া! 

গড়ে । আমাদের বিবেচনায় ১৫৩৭ শকে এই পদ্দটা যথাযথ ভাবে বর্তমান ছিল, ইহা তর্ক- 
স্থলে স্বীকার করিয়! লইলেও উহাঁ দ্বার বেশী কিছু আসেষাঁয় না; বাশুশীতক্ত আদি 

বৈষ্ণব পদকর্তা চণ্ডীদাস প্রচলিত চণ্ডীদাস-ভণিতার পদাঁব্লীর রচয়িতা নহেন, যদি ইহাই 

সমীচীন সিদ্ধান্ত হয়, তাঁচ৷ হইলে৪ চণ্তীদাসের ভণিতাঁুক্ত অতি উৎকৃষ্ট পদগুলির রচয়িতা! 
রামু শামুর মত নগণ্য লোক ছিলেন না, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 
এরূপ ভাবপুর্ণ পদ-রচনা কেবল গোবিন্দদ|স, জ্ঞানদাঁস, রায়শেখর, বংশীবদন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ 
পদকর্তাদ্রিগের পক্ষেই সম্ভব বটে। ইহারা প্রা সকলেই জীমহাপ্রভৃর পরবর্তী শতকের 

লোক এবং কবিরাজ গোস্বমীর প্রান সমগাময়িক ; সুতরাং আরিকবি চণ্ডীদাসের শ্রীক্ণ- 

কীর্তনের পদাবলী শ্রীমহাগ্রভূর বিশুদ্ধ ও পবিত্র বৈষ্ণব-মতাঁবলঘ্বী বঙ্গসমাজে ভাঁষ ও 
তাঁবের বিশেষ পরিবর্ধন হেতু শ্রোতৃবর্গের দুর্বোধ্য ও অগ্রীতিকর হইয়া! পড়িলে যখন কীর্তন- 

গায়কগণ শ্রেতৃবর্ণের মনোরঞ্রনের অন্ত নিরুপায় হইয়াই তৎকালীন প্রসিদ্ধ পদকর্তাদিগের 

কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদাবলী আত্মসাৎ করিয়া, চণ্ডীদসের নাম দিয়া চালাইতে আস্ত 

করেন, তখন হইতেই চণ্তীদাদের ভণিতাধুক্ত প্রচলিত পদাবলীর উদ্ভব হইতে থাকে । 

গোবিনদাস পরবত্তাঁ সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা হইলেও, তাঁহার অধিকাঁংশ উৎকৃষ্ট পদ ব্রজ্ববুলীর 

রচনা বলিয়া, তাঁহার উপর কীর্তন-গ|য়ক্দিগের বেশী দৌরাত্ম্য খাটে নাই। জ্ঞানদাস, 

রাঁয়শেখর 'ও বংশীবদনের বাঙ্গাল! পদগুলি ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের গভীরতার জন্য 

সর্ব্বোধ্কষ্ট বলিয়া, তীহাদিগের উপরই অধিক অত্যাচার হইয়াছে । সে সময়ে সংবাদপত্রের 

গ্রচার ছিল না; সুতরাং কখন কোন্ কার্তনিয়। তাহাদিগের কোন্ পদটাতে চণ্ীদাসের 

ভণিত। যোগ করিয়া কোথায় গান করিল, যথাসময়ে জানিবার ব| জানিনা] উহ্থার প্রতিবাদ 

করার কোনও সুবিধা ছিল না; সুতরাং উক্ত পদকর্তারা কিংব! তাহার্দিগের শিষ্যগণ যে 

এ ক্ষেত্রে বৈবোচিত উদারতাবশতঃ ওদাসীন্তই প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের 
কারণ নাই। এরপ স্থলে প্রসিদ্ধ কীর্ভনিয়া দিগের ব্যন্হাঁর ও অহ্থকরণ-সূলে জানদাস প্রভৃতির 

8 ফতকখুলি পদ সকলের নিকট নির্বিবাদে চণ্ডীদাসের বলি! প্রচলিত হইলেও, প্রাচীন 



মন ১৩৩৪ ] “অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী*-সম্পাদকের নিবেদন ১১৫ 

পদ-সংগ্রহ্থের সঙ্কলয়িতা ও লিপিকাঁরদিগের সত্যপ্রিতার জন্ত কতকগুলি পদের ভণিতায় 

প্রক্কত পদকর্তার নীমই রহিয়া গিয়াছে, এবং উহার দ্বারাই এখন এই পরস্বাপহরণ-রহস্তের 

একটু ক্গীণ আভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রসিদ্ধ ভাগবত-টাকাঁকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ওরফে 

পদকর্তী হরিবল্পভ ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন লোক; তাহার সঙ্কলিত প্ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি* 

গন্থে চণ্ডীদাস-ভণিতাঁর একটা পদও নাই। পদকর্ত| দীনবন্ধু দাঁসও অন্যান ছুই শত বৎসরের 
প্রাচীন লোক ; বঙ্গীয়-সাঁছিত্য-পরিষদের শ্রীযুক্ত অসুল্যচরণ বিষ্ঠাভৃষণ মহাশয় কর্তৃক দীনবন্ধু 

দাসের সঙ্কলিত “সংকীর্তনামৃত” নামক যে বৃহৎ পদ-সংগ্রহগ্রন্থ সম্পাদিত হইতেছে, উহাতেও 

টতীদামের কোন পদ নাই; অথচ কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসরের প্রাচীন “্পদামৃতসমুদ্র” ও 

“পদ কল্পতরু” প্রভৃতি গ্রন্থে চণ্তীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রান সকল উৎকৃষ্ট পদণুলিই পাওম। 

যায়; ইহা দ্বারাও কি ইহাই অন্গমিত হয় না যে, চত্তীদাসের 'পুর্বরাগ, 'অন্ুরাগ' প্রভৃতি 
বিষয়ের অধিকাংশ প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদীবন্গী ২০০ কি ২৫০ শত বৎসর পূর্বে কীর্তন-গাঁয়ক- 

সম।জে অজ্ঞাত ছিল? 

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে চণ্তীদাসের পদাবলী কি ভাবে প্রচলিত ছিল, আমরা মহাপ্রভুর 

সমসাময়িক স্ুপ্রসিদ্ধ বৈষগবাচার্ধয জীমৎ সনাতন গোস্বামীর প্রসিদ্ধ “বুহৎ ঠবঞ্চবতো ষণী” 

টাক। হইতে উহার একট! স্থুন্দর আভাপ পাইয়াছি। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ১*ম স্বন্ধের 

৩৩শ অধ্য।য়ের “এবং শশাঙ্কংশুবিরাজিতা নিশ।” ইত্যাদি ২৬ সংখ্যক শ্জোকের “কাঁব্যকথা- 

অয় বাক্যের টাকায় লিখিয়াছেন,__পকাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাপাং শুচিতাশ্চ গীত- 
গোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাস্তথ! শ্রীচণ্ভীদাসাদিদর্শিতদ।নখগুনৌকা খণ্ডদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।/ ইহা 

বরা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, আদি বৈষ্ণব পদ্কর্ত। চণ্তীদাসের কাব্যে প্দান- 

খও্ড” ও «নৌকাখণ্”ই প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ছিল। “পদামৃতসমুদ্ব” ও “পদকল্পতরূ”তে 

নান। পদ্কর্তীর দান্খও ও নৌকাখণ্ডের বহু পদ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে চত্ীদাসের 

ভণিতাঁুক্ত একটী পদও নাই ;__ ইহ! দ্বারা কি নীলরতন বাবুর সংগৃহীত চণ্ডীদাঁসের দানখণ্ড 
৪ মৌকাখগ্ডের ভাঁব-টৈচিত্র্যহীন পদাবলী আধুনিক ও অপর কোনও অপ্রসিদ্ধ চত্তীদাসের 

রচন। বলিয়! অনুমিত হয় না? শ্রীকুষ্ণকীর্তনের দানথণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদাবলী পদ- 

কল্পতরু প্রস্ভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধত না হওয়ার কারণ কিন্তু বুঝ। কঠিন নহে। ভাষা ও 
ভাবের বৈষম্য হেতু শ্রীকৃষ্ণবীর্তনের খাটি পদাবলী বাঙ্গালার শ্রোতৃপমাজের অন্থুপষোগী এবং 
তজ্জন্য ক্রমে শ্রীরুষ্ণকীর্তন পুথিখানির প্রচার বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায়ই যে, উহার পদগুলি 
পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহে স্থান পায় নাই, ইহা সহজেই বুঝ! যাইতে পারে । 

এখন মুল আলোচ্য বিষর তিনটা ধরা যাঁউক। শ্্রীরুষ্ণকীর্বন গ্রন্থের প্রাচীনতা ও 
প্রামাণিকতা৷ স্বীকার করিয়া লইয়া, চণ্তীদাঁসের প্রচলিত পদাবলী শ্রীকুষ্ণকীর্তনরচদ্দিতা 

চত্তীদাসের রচনা বলিয়। শ্বীকার কর! যায় কি ন।, ইহাই প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বটে। 

ছঃখের বিষয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্ুুবিজ্ঞ সম্পাদক বসন্ত বাবু তাহার সম্পাদকীয় বক্তব্যে এ 
১৬ | 



১১৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [তর সংখ্যা 

বিষয়ের রীতিমত আলোচন! করেন নাই। তথাপি তাহার সম্পাদকীয় বক্তব্যের নিয্রলিখিত 

অংশগুলি বিশেষ প্রণিধান-ষেগ্য,_-“চণ্তীদাস যে একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন, পদাবলীর 

পাঠকমাপ্জেই সে কথা মুক্তকণ্ে স্বীকার করিবেন। কৃষ্ণকীর্তনের “তোর রতি আশোআসে,। 
যদি কিছু বোল বেলসি, 'তনের উপর হারে, “নিন্দয়ে চান্দ চন্দন' প্রভৃতি পদ জয়দেবের 

অনুকরণ ; অন্ুকরণ হইলেও কবির অপাধারণ পাণ্ডিত্য স্থচিত করে। কৃষ্কীর্তনে কিঞ্চিদধিক 

১২৫টি সংস্কৃত কবিতা পাওয়া যায়। ওগুসি চণ্তীদসের স্বরচিত, গ্রন্থবিশেষ হইতে উদ্ধত নতে। 

“চতুরে চতুরো মাস।ন্* কবিঠাটিতে উত্তরমেঘের “মাসানেতান্ গময় চতুরঃ” শ্লোকের সুর 

কানে বাজে। বাহার! পদ্দাবলীতে উপমার অল্পতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা কৃষ্ণকীর্তনে 

উহার প্রয়োগবানছলা ও বিবিধ ছন্দের সমাবেশ দেখির| বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ- 
কীর্তন কবির প্রথম বয়সের রচন। মনে করা যাইতে পারে ।” (সম্পাদকীয় বক্তব্য, ২৫- 

২৬ পৃষ্ঠা )। | 

প্চণ্ডাদ[সের ভণিতাধুক্ত 'রাধার কলঙ্কভঞ্জন' ও “কৃষ্ণের জন্মণীলা নামক পুথির কথ৷ 
সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রবন্ধ ছুইটিতে প্রসিষ্ধ কৰি চণ্তীদাঁসের কবিতার কোন 

লক্ষণই আমর! দেখিতে পাই নাই ।”_-(& ২৬ পৃষ্ঠ )। “কৃষ্চকীর্তনের ভাষা ও বিদ্যাপতি, 

মাধব কন্দলি, শঙ্করদেব, জগম।থ দাস প্রভৃতি পারিপাশ্িক কবিগণের ভাতে সাদৃশ্ত আছে। 

গুণরাজ থান, বৃন্দাবন দাল, লোচন দামের ভাষাতেও কিছু কিছু আছে। প্রমাণ হস্তলিখিত 

সুপ্রাচীন পুথিতে প্রার্ধব্য। এধুকি আর বলিব আমি” পদের ভাষা অত্যন্ত আঁধুনিক-_ 

একেবারে হালী। উহা বাঙ্গাল! ভাষার ইতিহাঁসে আদৌ খাপখায়না। স্থতরাঁং কোন 

ক্রমেই চণ্তীদাসের ভাষা বলিয়! গণ্য হইতে পারে না ।”-_-( এ, ৩৫ পৃষ্ঠ। )। 
"পাঠকগণ কৃষ্চকীর্তনের 'দেখিলে। প্রথম নিশি" পদের ভাষার সহিত পদাবলীর 'প্রথম 

গ্রহর নিশি পদের ভাষ। তুলনা করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপভাবে বিকৃত বা 

রূপান্তরিত হইয়াছে ।”--( তরী, ৩৫।৩৬ পৃষ্ঠা )। 

বসস্তবাবুর প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে অভিজ্ঞতা ও তাহার ভাষাতত্বজ্ঞনের উপর আমাদের 
যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাঁকিলেও আমরা বিনীতভাবে বলিতে বাধ্য যে, “কুষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানি কৰি 

চণ্ডীদাঁসের প্রথম বয়সের রচনা আর পদাবলী তাহার পরিণত বয়সের রচন।, বসস্তবাবুর এই 
উক্তির কোঁন মতেই সমর্থন করিতে পারি না। কালিদাস, সেক্ষপীয়র গ্রতৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ 
মহাকবিদিগেরও প্রথম বয়স ও পরিপত বয়সের রচনায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখ! যায়; কিন্ত 

তাহ সত্বেও “খাতুসংহার” কাব্য কিংবা “মালবিকাগ্িমিত্র” নাটক যে রথুবংশ শকুস্তলাকার 

কালিদাসের ব্যতীত অন্ত কোন সংস্কৃত কবির রচনা নহে--তাহ! বুঝিতে বিশেষজ্ঞগণের 

পক্ষে ফোনও বাধা হয় না। কিন্তু ক্ুষ্ণকীর্তন ও চত্তীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর 
সন্বন্ধেকি সে কখ! বলা যাইতে পারে? কৃষ্ণকীর্তনের “দেখিলে প্রথম নিশি" ইত্যাদি 

শুধু একটামাত্র পদ নীলরতন বাবুর সংস্করণের প্প্রথম প্রহর নিশি” ইত্যাদি পদে যেরূপ 



সন ১৩৩৪], “অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী*-সম্পাদকের নিবেদন ১১৭ 

রূপান্তরিত অবস্থায় পাওয়! গিয়াছে, তাহা হইতে বহুগুণে অধিক রূপাস্তরিত-ভাবেও আর 

কোনও পদ পাওয়া গিয়াছে কি? ভাষ! বিচারের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য অবলম্বন বসস্তবাঁবুর 

অনুস্গত পারিপার্থিক প্রাচীন বাঙ্গাল! পুথির ভাষার সাহায্যে আলোচনা করিলে কৃষ্ণকীর্তনের 

ভাষার সহিত গদাবলীর “লই কেবা শুনাইলে শ্তামনম”, “বধু কি আর বলিব আমি,” “আজি 

কেগে। মুরলী বাজায়” ইন্ডযাদি সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীর ভাষার ব্যবধান অন্ততঃ তিন শতাবীর 
কম বলিয়া মনে করা যায় না । উভয়ের মধ্যে ভাবগত ও রদ-গত পার্থক্য যে আরও কত 

বেশী, তাহা! বলা আরও কঠিন। কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থথানা যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে পুনঃ পুনং 
অধায়ন ও অনুশীলন করিয়া, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, উহার কবি সংস্কত 

ভাষায় স্পপ্ডিত, অসাধারণ রসজ্ঞ এবং বাঙ্গালার আদি ও শ্রেষ্ঠ গীতি'নাট্যের রচয়িতা 

হইলেও প্রেমাবতার শ্রীমহাপ্রভুর অনর্পিতচর প্রেমধন্ম-প্রচার সঙ্ঘটিত হওয়ার পূর্বে 
চীদাসের পক্ষে তাহার নামে প্রচারিত অনন্টসাধারণ ভাব ও প্রেমের পরাকাষ্ঠাপৃর্ণ পদাবলী 

রচন| করা কখনও সম্ভবপর হইত ন1। 

চওীদাসের নামে গ্রচলিত পদাবলীতে আমরা পুর্বরাগ, ব্নূপান্রাগ, অভিসারান্্রাগ, 

আক্ষেপানুর/গ প্রভৃতি যে রসের ধার দেখিতে পাঁই, উহ! “উজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি শ্রীমহা- 

্রভর পরবস্তী রস-শাস্ত্রেরই নিজম্ব। তাহার পূর্ববন্তী “গীতগোবিন্ব”, পকৃষ্ণকীর্তন'” বা বিদ্যা- 
গতির পদবলীতে আমর! তাহ! দেখিতে পাই না; পাওয়ারও কথা নহে । আমরা প্রচলিত 

পদাবলী-সাহিত্যে যে অনন্তসাধারণ ভাব ও প্রেমের উৎকর্ষ দেখিতে পাই, শ্রীমহা গ্রতু স্বীয় 
অলৌকিক চরিত্র দ্বারা উহার স্বাভাবিকত৷ প্রতিষ্ঠিত না করিলে অসাধারণ গ্রতিভাশলী 

বৈষ্ণব কবিগণের পক্ষেও তাহা এরূপ সহজ ও স্থন্দরদ্ূপে চিত্রিত কর! পম্ভব হইত না। 

হরেকৃষণ বাবুর স্তাঁয় পদাবলীভক্ত সুধী ব্যক্তিও কেন বে, শ্রীমহা প্রভুর প্রেমময় জীবন ও 
তাহার প্রেমধন্ম-গ্রচারের এই অনন্তসাধারপ মাহাত্যট লক্ষ্য না! করিয়া, তাহার জন্মের 

অন্যন একশতাব্দী পূর্বের অনুর্ববর কণ্টকাকীর্ণ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে 'বসোরা” গোলাপের তুল্য 

অতুপনীয় বৈষ্ণবপদাবলীর উৎপত্তি সম্ভবপর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে 
পারি নাই। রৃষ্ণকীর্তন ্রন্থথাঁন! যে কবির অপরিণত বয়সের রচন! নহে এবং কৃষ্ণকীর্নের 
বণিত কথাবস্ত ও রসের ধারার সহিত পদাব্লীর বর্ণিত লীলা ও রসপপর্য্যায়ের কিরূপ মৌলিক 

পার্থক্য, আমরা ১৩২৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত “চত্ীদাষের 

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন” শীর্ষক সুদীর্ঘ গ্রবন্ধে উহা সবিষ্তারে প্রদর্শিত করিয়াছি । আমরা অনুসন্ধিৎহু 
পাঠকবর্গকে এ প্রবন্ধ ও তৎসঙ্গে আমাদের “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী”র ভূমিকার ১।৮/৯-_ 

১//০ পৃষ্ঠ ও ১৩২৯ সালের চেত্র সংখ্যার “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় “চণ্ীদাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার 

উত্তর” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমর! এখানে এ আলোচিত বিষয়ের 

অনাবশ্তক পুনরালোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। 
একাধিক চণ্তীদাসের অস্তিত্ব শ্বীকাধ্য কিনা, এই দ্বিতীয় বিচাধ্য সম্বন্ধে আমাদের 



১১৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [২য় সংখ্য। 

বক্ষব্য এই যে, চণ্তীদাস-রচিত “কলঙ্কভগ্রন” ও শ্রীকষ্ণজন্মলীল।” গ্রাবন্ধ ছুইখাঁনা৷ পাঠ 

করিলে, উহাদের রচয়িত। চও্ীদাস যে পদাবলীর রচিত! চণ্ডীদাঁস নহেন, সে সম্বন্ধে কোনও 

সন্দেহ থাকে না। উক্ত গ্র্থদ্য়ের রচঘ্নিতা চণ্ডীদাস, পদাবণীর রচয়িতা চণ্তীদাস হইতে বিভিন্ন 
ব্যক্তি, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাহার “চও্ীদাসের শ্রীরুষ্ণজন্মলীল* ( সাহিত্য- 

পরিষৎ্ণপন্রিকা, ২১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা) প্রবন্ধেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন । আমরাও তাহার 

এঁ মতের সমর্থন করি। চণ্তীদাসের একটী রাগাম্মিক পদে ভণিত। আছে,_“আদি চণ্তীদাস 

বিধেয় কয় ।”__( রমণীবাবুর ৩য় সংস্করণ, ৪৮৮ পৃষ্ঠ )। ইহ! দ্বারাও একাধিক চণ্ডীদাসের 

অস্তিত্ব অনুমিত হয়। অনেক ম্ুধী বাক্তি “চণ্ডীদাস” নামটা "জগৎশেঠ” বা “জগৎগুরু- 

শঙ্করাচার্ধা” নামের মত কৌলিক উপাঁধির স্থচক বলিয়। মনে করেন; বস্ততঃ অতদূর ন| 

যাইতে পারিলেও অনেক নগণা ও নিকট পদে ও পয়ারে আমর! স্ুপ্রসিদ্ধ “বড়, চণ্তীদাস” 

নামের পরিবর্তে “দ্বিজ চশ্তীদাঁন” ও “দীন চণ্ডীদ।দ”” ভণিতা প|ইয়।_-এই দীন ব| দ্বিজ 

চণ্ডীদাস যিনি বাধ্হার|ই হউন ন| কেন, তিনি ব| তাহারা মহাঁকবি বড়, চণ্ডীনাস হইতে 

স্বতস্্, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু এরূপ একাধিক চণ্ডীদাস দ্দীকার 
করিলেই মুল বিচাধ্য বিষয়ের মীমাংসা হয় না। এখানে জিজ্ঞাম্ত এই যে, কৃষ্কীর্তনের 

রচয়িতা, স্ুপগ্ডিত ও শ্রেষ্ট গীতিনাটা-রচয়িত] চণ্ডীদাস ও অতুলনীয় গীতি-কাঁব্য বৈষ্ণব-পদাবলীর 

রচয়িতা কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস যদি বিভিন্ন ব্যক্তিই হইবেন, তবে শেষোক্ত চণ্তীদাস কখন, 

কোন্ দেশে প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন? শ্রীমহা প্রভুর পরবর্তী সময়ের সাহিত্য ও সমাজের 
বিশ্বাসযেগা এঁতিহাসিক বিবরণ অগ্রাপ্য নহে। তৎসময় এরূপ অদ্বিতীয় বৈষুব-পদকর্ত। 

কোনও চণ্তীদাসের আবির্ভাব হইয়। থাকিলে_-বষ্ব-স|হিত্যে ঘুাক্ষরেও তাহার উল্লেখ 
নাই কেন? এই সঙ্গত ও অথগুনীয় আপত্তির মীমাংসার জন্ত ্রকুষ্ণকীর্তভনের চণ্তীদাস 

শীমহা প্রভুর কয়েক শতাব্দী পুর্বে ও পদাবলীর চণ্তীদাস তাহার আন্দাজ এক শতাব্দী 

পরে জন্মিয়াছেন-_-এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদদ শাস্ত্রী 

মহাশয় তাঁহার একটা প্রবন্ধে (স।হিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৯ সালের চতুর্থ সংখ্য। ) কৃষ্ণ, 

কীর্ডনরচয়িতা আদি চত্ীদাসকে ১২শ শতকের 'শীতগোবিন্দ”রচয়িতা জয়দেবেরও 

পুর্ববস্তা বলিয়৷ অনুমান করিয়াছেন। পদাঁবলীর চণ্তীদাসের সময় সধ্বন্ধে তিনি কোনও 

কথা বলেন নাই। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে,তিনি শ্রীহাপ্রভূর আন্দাজ এক শতাব্দী 

পূর্ব্বের চণ্ীদাস কি না? যদি হরেকষ্ণবাবুর মত তাহাই স্বীকার কর! হয়, তাহ। হইলে 

সেইন্গপ অন্ুম।নের বিরুদ্ধে আমর! ভাষাগত ও ভাবগত যে সকল অনৈক্য ও অসঙ্গতি প্রদর্শিত 

করিয়াছি, উহার কোনই মীমাংস! হয় না। চত্ীদাসকে মহাপ্রভুর এক আধ শতাব্দী পরবর্তী 
বলিয়। ধরিয়। লইলে এ ভাষ।গত ও ভাবগত আপত্তির খগুন হইতে পারে, কিন্তু তাহা ম্পষ্টতঃ 

এতিহাঁসিক প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং একাধিক অগ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসেরম স্তিত্ব স্বীকার 
করিলেও ' মহাকবি চণ্ীদাস যে একজন ব্যতীত ছুইজন নহেন, ইহা অস্বীকার করার 
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উপায় নাই। এ অবস্থায় উপযুক্ত প্রমাণাভাবে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্বোক্ত 
মত গ্রহণ করিতে না পারিয়া, আমরা কৃষ্ণকীর্তনরচয়িত! চণ্তীদাসকেই শ্রীমহা প্রভুর আন্দাজ 
এক শতাব্দী পূর্বের লোক এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের পদাবলীই তাঁহার খাঁটি রচনা, এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিতেই বাধ্য হইয়াছি। এই স্থলে ইহাঁও বক্তব্য যে, আমরাই এই অভিনব মতের 

প্রথম প্রচারক নহি। আমরা পরিষৎ-পত্রিকায় ণ্চও্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন'' শীর্ষক প্রবন্ধ 
গ্রকাশিত করার আন্দাজ ছুই বদর পুর্বে স্বর্গগত মনীষী রামেজনুন্দর তিবেদী মহাশয় 

শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ মুখবন্ধে আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল মত 

গ্রকাশ করিয়। গিযাছেন ; আমর! তাহার কয়েক পওৃক্ত নিয়ে উদ্ধত করিলাম । 

“একই চণ্ডীদ্াাস কখনও এই ছুই রকমের ভাযাঁয় কথা কহিতে গারেন না। তবেকি 

আমদের চিরপরিচিত চণ্তীদান আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্তীদাস এক চণ্তীদাস নহেন? হইজন 
বড়, চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বধু । তাহ! ত হইতে 
গরে না। একজন তবে কি আঁগল, আর একজন নকল? কে আসল? কে নকল? 
ইত্যাদি নান! সমস্তা, নাঁন। প্রশ্ন বাঙ্গালা সাহিতো উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্তার 

মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্ত বাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন । আমার মতে-_ 
কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাপই যে খাঁটি, তাহা অস্বীকারের হেতু নই |» 

হরেকষ্খবাবু দেখাইয়াছেন যে, আমরা চণ্তীদাসের অনেক গানে অন্ত কবির ভণিত। 
দেখিয়া, উহ1 প্রকৃতপক্ষে কাহার পদ, সে সম্বন্ধে কোন বিচার-বিতর্ক ন| করিয়াই সেগুলি 

অন্তান্ত কব্রি নামে পদরত্বাবলীতে প্রকাশিত করিয়াছি । বস্ততই “পদরূসপার,” প্পদ- 

রত্বাকর” গ্রভৃতি পুথিতে কতকগুলি পদে এরূপ ভণিতার বিপধ্যয় দেখা যাঁয়। ঠিকৃএ 
পদগুলিই রমণীবাবু কিংবা নীলরতন বাবুর সংস্করণে অবিকল ভাবে চণ্ীদাসের নামে উদ্ধৃত 

হইয়াছে কি না, তৎসময় আমর! উহা লক্ষ্য করি নাই। আমাদের নীলরতন বাবুর সংস্করণটা 

অপহৃত হওয়ায় এবং উহ! এখন অপ্রাপ্য হওয়ায় সময়াভাবে আমরা এখন এ সংস্করণটী সংগ্রহ 

করিয়া মিলাইয়! দেখিতে পাইলাম না। এ পদগুলি অবিকলভাঁবে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে 

গ্রকাঁশিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে নিশ্চিতই আমরা উহা অগ্রকাঁশিত পদ্াবলীর মধ্যে 
সন্নিবেশিত করিতাম না; কিন্তু এইরূপ ভণিতার বিপর্ধয় হইতেই পরবন্তী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব 

কবিদিগের কতকগুলি প্রসিদ্ধ পদ যে, কীর্ডনিক্নাগণকর্তক কিরূপে চণ্তীদাসের নামে সংগৃহীত 
হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাঁয় বলিয়া, আমর! উহ। আমাদের পূর্বোক্ত অনুমানের 
পোষক প্রমাণস্বযূপ ভূমিকায় অবশ্ঠই উল্লেখ করিতাম। যাহা! হউক, হরেকষ্ণবাবু এ বিষয়ে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আমর! তাহার নিকট বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। অন্ত কোন্ 

কোন্ পধ্কর্তার কোন্ কোন্ এবং কতগুলি পদে এভাবে চণ্তীদানের ভণিতা-সংযোগ ঘটিয়াছে 
__চণ্তীদাস-সমন্তার স্ুমীমাংসার জন্য উহা! বিশেষভাবে আলোচ্য কটে। আমরা ভবিষ্যতে 

স্বতন্ত্র একট প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচিন। করার জন্ত ইচ্ছুক রহিলাম। ভরস| করি, হরেক 
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বাবু তাঁহার সংগৃহীত প্রাচীন পুথিগুলির সাহায্যে এই কৌতৃহলজনক নিতান্ত প্রয়োজনীয় 

বিষনটার উপরে আরও নূতন আলোক বিকীর্ণ করিতে সচেষ্ট হইবেন। চণ্ডীদাসের নামে 

গ্রচলিত পদাবলী আসল নহে, উহ! নকল-_ইহ1 বল! যত সহজ,--কিরপে, কখন ও কাহার 

দ্বারা এ নকল পদাবলী রচিত ও প্রচারিত হইল, তাহ! বল! সেরূপ সহজ নছে। যদি পদকর্তার। 

সকলেই স্বরচিত পদাবলীর স্বহস্ত-লিখিত সন-তারিথযুক্ত লিপি রাখিয়া! যাইতেন, তাহা হইলে 

এখন মেই লিপিগুলির তুলনা করি পদাবলীর পৌর্বাপর্ধ্য ও কৃতিত্ব অনেকটা নিরূপিত হইতে 

প|রিত। পদকর্তীরা সেরূপ করেন নাই; কাজেই এখন এই বিষয়টা ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন 

হইয়! পড়িয়াছে। সমসাময়িক একদেশীয় একই সম্প্রদায়তুক্ত পদকর্তািগের পদাবলীর ভাষ। 

কিংব! ভাব দর্শনে পৌর্বাপর্ধ্য স্থির কর! একরূপ অসম্ভব । শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদ্দিগের ভাষ। ও 

ভাবের মধ্যেও 'অনেক স্থলেই এরূপ আশ্চর্যা সাদৃশ্য দেখা যায় যে, অনেক সময়ে তাহাদিগের 

উৎকৃষ্ট বাঞাল| পদগু'লর মধ্যে কোন্টী কাহার রচনা, চিনিয়। লওয়! বিশেষজ্ঞদিগের পক্ষেও 

অদস্ভব বোধ হয়। অভিজ্ঞ পদাবলীপাঠক মাত্রেই জানেন যে, গোঁবিন্দদস, জ্ঞানদাদ, 
রায়শেখর, লোচনদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্তাদিগের গ্রতোকেরই দশ পাঁচটা করিয়। এরূপ 

উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ আছে--যাহ! ভাষ| কিন্ব। ভাবে চণ্তীদাস-ভণিতার উৎকৃষ্ট পদাঁবলীর সহিত 

তুলনার অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে চণ্তীদাস ভণিতাুক্ত উত্তম, মধাম ও অধম-তিন রকমের 

আট নয় শত পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট পদাবলীর সংখা চল্লিশ পঞ্চাশটার বেশী হইবে ন1) 
সুতরাং চণ্ীদাসের নামে নকল, কিন্তু উৎকৃষ্ট পদাবলী প্রচারিত হওয়া বিষয়টা 

আপাততঃ যেরূপ অসম্ভব ব| ছুর্বেবোধ্য মনে হয়, একটু প্রণিধান করিনা! দেখিলে সেরূপ মনে 

হইবে না। 

৩। হরেকৃষ বাবুর ৩ দফাঁর সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের 

কয়েকট! বিচিত্র পদ পূর্ব-গ্রকাশিত হইলেও পাঠ-বিভ্রাট ও ছন্দের বিপর্যয় হেতু সেগুলির 

সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ায়, আমরা জাঁনিয়! শুনিয়াই পদরত্বাবলীতে মেগুলির যথ|সম্তব শুদ্ধ পাঁঠান্তর, 

ছন্দের মাত্রা-বিশ্নেষণ সহ :প্রকাশিত করিয়াছি এবং ভূমিকায়ও তাহার উল্লেখ করিয়াছি। 

হরেককষ্ণ বাবু “রাধে জয় রাঁজপুত্রি” ইত্য|দ পদ যে বনের নহে, এ বিষয়ে কোনই প্রমাণ দিতে 

গারেন নাই। স্থতরাং তাহার সম্পূর্ণ আমুমানিক মন্তব্যের প্রতিবাদ করা অনাবশ্তক। 
৪। হরেক বাবু আমাদিগের অগ্রাণ্ত যছনথ দাসের “মুবল-মিলন” লীলার পদগুলি 

পাইয়াছেন জানিয়া সখী হইয়াছি। তিনি উহার একট। পদ দিয়াছেন। আশ। করি, বাকি 

পদগুলিও প্রকাশ করিয়া যহনাথের অনম্পূর্ণ পালাটা পুর্ণ করিবেন । 

৫। দফার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ণ্জলে” শবের সহিত তলে” শব্দেরই ভাপ 

মিল হয়। সুতরাং প্রথম চরণের “সই কেন গেলাম যমুনার জলে” পাঠই ছন্দের হিসাবে নির্দেম 

বটে। আমর! এই নির্দোষ পাঠাত্তরট। না পাওয়ায়ই ষথা প্রাপ্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। তথাপি 

এ স্থলে বলা আবশ্বীক যে, হরেকুষ্ণ বাবুর প্রাপ্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরর়ণের-_ 
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“নন্দের নন্দন চাদ পাতিয়৷ মোহন ফাদ 

বাধ ছলে কদঘ্ের তলে ॥” 

পাঠ অপেক্ষ। আমাদের প্রাপ্ত 

“নন্দের ছুলাল চাদ পাতিয়া মোহন ফাদ 

ব্যাধ ছিল কদক্ষের তলে ॥” 

পাঠই সমীচীন মনে হয়। *ব্যাধ ছলে” পাঠ স্বীকার করিলে, উক্ত পঙ.ক্তিদ্য়ে রূপকের 

পরিবর্তে অপহৃ,তি অলঙ্কার ঘটিয়া থাকে । অপহৃ,তি অঙঙ্কারের স্থলে সর্বত্রই উপমেয় বা 
প্রকৃত বস্তুটার পরে উবার 'অপহ্ৃব" অর্থাৎ সঙ্জোপনস্চক প্ছলে” ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ 

দ্বার] উপমেয়ের সঙ্গোপনপূর্বক উপমান ঝা অপ্রক্ৃত বস্তটারই সত্ত। প্রধ্যাপিত কর! হইয়া 

থাকে। এখানে নন্দের ছুলাল বা নন্দনই উপমেয় ব! প্রকৃত বণনীয় বিষয়,-বাযাঁধ উপমান 

বা অপ্রকৃত বিষয় । কবি এখানে শ্রীরুষ্খের মধুর লাম্ত-নীলারূপ প্ররুত বিষয়টা সঙ্গোপিত 

রাখিয়া উহাকে অগ্রক্কত ব্যাধের মুগ-পক্ষী ধরার মোহন-ফাদরূপে প্রখ্যাপিত করিয়াছেন; 

স্থতরাং 'ব্যাধের ছলে নন্দ-নন্দন ফাদ পাতিয়া ছিল” এইরূপ অসঙ্গত কথা ন। বলিয়া, 

প্ন্দননানের ছলে ব্যাধ ফশদ পাঁতিয়৷ ছিল”__ইহা! বলাই একান্ত আবশ্তক ছিল ; সেরূপ না 
বলায়, উদ্ধৃত পউংক্তিঘয়ে রূপক অলঙ্কারই কবির অভিপ্রেত; সুতরাং "ছিল' ছাঁড়া "ছলে? পাঠ 

হইতে পারে না, ইহা একটু প্রণিধাঁন করিলেই বুঝ। যাইবে । 
হরেক বাবু দাঁনলীলার “এই মনে বনে দাঁনী হইয়াছ” ইত্যাদি গোবিন্দদাসের যে পদটা 

(পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখার ২৫শ পল্লবের ৩০ সংখাক পদ ) উদ্ধত করিয়াছেন, সেই পদের 

সহিত পদরত্বাবলীর ৩৬৯ সংখ্যক বংশীবদনের পদের কেবল একটা কলি (ছুঁয়ো না ছুয়ো না 

ইত্যার্দি, ) অভিন্ন,--ত ছাড়! বাকী কলিগুলির মধ্যে কিছুমাত্র এক্য নাই। এই পদকর্ত 

বংশীবদন গোবিন্দ কবিরাজেরও অনেক পূর্ববর্তী, তাহার জীবনবৃত্তান্ত “গৌরপদ তরঙ্গিণী” 

গ্রন্থের ভূমিকার দ্রষ্টব্য। গোবিন্দদাসের "এই মনে বনে” ইতাদি পুর্কোক্ত পদের ও বংশী- 

বদনের “ছুইয় ন1 ছুইয় না” ইত্যাদি পদের মধ্যে যে কলিট। অভিন্ন, তাহা বংশীবদন গে|বিনাদাসের 

পদ হইতে লইয়াছেন, এবূপ অনুমান অসম্ভব। গোবিনদাসের মত বিখাঁত কবিই বা 

অন্তের পদ্দের একটা কলি আত্মসাৎ করিতে যাঁইবেন কেন? কীর্ভনগায়ক বা পদের লিপিকার- 

দিগের ভ্রম-গ্রমাদ হেতুই একটা কলি এ ভাবে মিশিয়। গিয়াছে-_ইহাই একমাত্র সমীচীন 
অনুমান বটে। হরেকৃষ্চ বাবুর উদ্ধত গোবিন্দদাসের “তোহারি হৃদয় বেণি বদরিকা শ্রম” 

ইত্যাদি গ্রত্যুত্তরের পদটাও পদকল্পতরুতে “এই মনে বনে” ইত্যাদি পদের অব্যবহিত পরেই 

সন্নিবেশিত দেখ যাঁয়। গোঁবিন্দদাঁসের এই ছুইটা পদের গ্রামাণিকতা আমরা অস্বীকার 

করি না। হরেক বাবু বংশীব্দনের পূর্বোক্ত ত্রিপদীর পদটাতে একটামাত্র কলির এঁক্য 

দেখিয়া এ সম্পূর্ণ পদটী কেন অগ্রাহ করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম ন|। 
হরেস্কঞবাবু বংশীবদনের পদে যে লবুত্রিপদী ও দীর্ঘভ্রিপদী ছন্দের গোলযোগের কথ 



১২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ সংখা। 

লিখিয়াছেন, প্রাচীন অনেক পদ্কর্তার একাধিক পদে আমর! এনপ ছন্দের উচ্ছজঙ্খলতার 

পরিচয় পাইয়াছি ; ইহা দ্বারা পরী সকল পদের কৃত্রিমতা ও সিরা প্রমাণিত না হইয়া" 

বরং সেগুলির অপেক্ষাকৃত গ্রাচীনতাই প্রমাণিত হয় । 

৬। চৈতগ্ঠচরিতাঁমুতে শ্রীমহাপ্রভূর সমসাময়িক উৎকলবাপী ভক্ত কানাই খু'টিয়ার 

বিষয় উল্লিখিত আছে; বিস্ত তিনিই পদরত্বাবলীর ৪৩৪ সংখ্যক ণমনচোরাঁর বাশী বাঁজিও 

ধীরে ধীরে” ইত্যাদি বাঙলা পদের রচয়িতা কানাই খুটিা কি না, সে সম্বন্ধে এ যাবৎ কোনও 
প্রমাণ পাঁওয়৷ যায় নাই। এজন্তই আমরা পদরত্বাবলীর ভূমিকায় কানাই খুটিয়ার সম্বন্ধে 
বৈষণবসা হিত্যান্ুরাগীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কেবল নাঁম-সাঁদৃশ্ত দর্শনে উৎকলবাসী 
ক1নাইকে বাঙ্গালা-পদকর্ত! বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। আশা করি, ওড়িয়। সাহিত্যে 

মুপপ্তিত কোনও বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী এ সম্বন্ধে অনুঃন্ধান করিয়া, পদাবলী-সাঁহিত্যের 
ইতিহাসের একট! সমস্তা পূরণের চেষ্ট। করিবেন। উৎকল-সাঁহিত্যে কানাই খুঁটিয়ার অনুসন্ধ(ন 
করিবার সময়ে রাধামোহন ঠাকুরের কৃত “পদামৃতসমুদ্রেশর সংস্কৃত টীকাঁয় উল্লিখিত রাজা 

গ্রতাপকরুদ্রের তৃতপুর্ব মহাপাত্র প্রায় চম্পতি” নামক প্রসিদ্ধ পদকর্তীর সম্বন্ধেও বিশেষ 

অনুসন্ধান করা আবশ্তক। চম্পতির রচিত ব্রজবুলী ও বাঙ্গাল।--উভয়বিধ পদই পদকন্প- 

তরুতে পাওয়। গিয়াছে। এ দিকে আবার ত্বীহার ব্রজবুলীর পদগুলি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রন/থ 

গুপ্ত মহাশয় *চম্পতি* বিদ্যাপতিরই একট| উপাধি মনে করিয়া, তাহার বিদ্যাপতির 

পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চম্পতির “অথিল-লোঁচন-তম-তাঁপ-বিমোচন” ( প-ক- 

ত,৪৮০ সং ), “সখি হে কাঁহে কহুমি কটুভাষ। ( প-ক-ত, ৪৮১ সং) ইত্যাদি ব্রজ্ষবুলীর পদগুলি 

অতি প্রসিদ্ধ। | 

হরেকষ্ণবা মাধব ও দ্বিজ পরশুরামের রচিত “শ্রকষ্ণঙ্গল”, “মধবী” ভণিতাধুক্ত 
“রস-পুষ্টি-মনোশিক্ষী” ও নটবরের কৃত পাণ্ুবগীতার ভন্ুবাদ পুথিগুলির সংগ্রহ করিতে 

পাঁরিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ভরসা করি, তিনি সময়ান্তরে পরিষত-পত্রিকায় 

ই পুথিগুলির একটু বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিয়া আমাদিগের কৌতুহল পরিতৃপ্ত 
করিবেন। | 

৭। হরেকৃষ্ণবাঁবুর ৭ দফা মহ্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। 
৮) হরেরুষ্ণবাবু পদরত্রাবলীর উল্লিখিত ও প্রকাশিত অজ্ঞাতপুর্ব্ব ২৮ জন পদকর্তার 

মধ্যে “কাঁশীদীস”, *্বীরবানু”, প্রাচন্দ্র” ও “ভাগবতানন্দের” পদ্দগুলি “পদকল্পলতিকা” গ্রন্থে 

অবিকল উদ্ধৃত দেখিতে পাইয়াছেন। পদরত্বাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরে আমরাও উহা লক্ষা 

করিয়াছি। আমাদিগের অপ্রণিধানবশতঃই এ পদগুলি পদ্রত্বাবলীতে পুনরুদ্ধ'ত হইয়াছে। 
তবে পদরত্বাবলীর ও পদবল্পলতিকার এ পদগুলির মধ্যে ছুই একটা কলির কম-বেশও দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। পদগুলি পদরত্বাবলীতে দেওয়ায় বোধ হয়, পাঠ-বৈষম্যের বিচারের পক্ষে সুবিধাই 

হইবে। 
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৯-১০ | হরেকৃষ্ণবাবুর ৯ ও ১০ দফার সম্বন্ধে আমদের বিশেষ কিছু বন্তবা নাই। 
১১। হরেক্ৃষ্বাঝুর ১১ দফার সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তবা আছে। “তক” বা ততুক্কো; 

শবের বুাৎপত্তি কি? হরেক্ষ্ণবাবু পদাবলীর আদি জন্মভূমি বারভূমের অধিবাপী। 
বীরভূম অঞ্চলে যত প্রসিদ্ধ কীর্তনগায়ক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয়, আঁর কোথায়ও 
নহে। “তুকে।” গানগুলি রীতিমত পদ না হইলেও প্রায়ই খুব প্রাচীন এবং ভাষা, ভাব ও 

রসের হিসাবে অতি উপাদের়। সেগুলি সযত্বে সংগৃহীত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয় । ভরসা করি, 

হরেকুষ্ণবাবু রাঢ় দেশের প্রচলিত "তুকে1”গ।নগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের 

একট! চিরম্মরণীয়্ উপকার করিবেন। 

১২। হরেকৃষ্ণ বাবু ১২ দফায় অনেকগুলি অজ্ঞ/তপুর্ব পদকর্তার একট] তালিকা দিয়া 

এ সম্বন্ধে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন এবং তজ্ঞন্ত অ.মার্দের কৃতজ্ঞতা ভাঙন হইয়াছেন । কিন্তু 

তাহার নিকট পদকল্পতরুর পদস্থচী ও পদকর্তৃগণের শুটী প্রস্তুত না থাঁকাতেই বোঁধ হয়, তাহার 

তালিকায় কয়েকজন পুর্ব-পরিচিত পদকর্তীর নামও লিখিত হইয়াছে । তালিকায় জগদানন্দ 

ঠাকুর ও নয়নানন্দ ঠাকুরের নাম কেন দেওয়। হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না; ইহারা স্প্রসিদ্ধ 

পদকর্তা এবং ইহাদের বনু উৎকৃষ্ট পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধত হইয়াছে । তবে অবশ্তই একাধিক 
জগদানন্দ ও নয়নানন্দ থাক অপভ্ভব নহে। হরেকৃষ্জ বাবুর এই জগদাঁনন্দ ও নয়নানন্দ যে 

নৃতন পদকর্ত॥, তাহার কোনও প্রমাণ আছে কি? তালিকার গোকুলানন্দ নাম নূতন নভে । 

গোকুলাঁনন্দের একটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধত হইয়াছে । (প-ক-তি, ২৩৫১ সংখাক পদ 

দ্রষ্টব্য )। পদকল্পতরুতে “কৃষ্ণকান্ত”, “গোপীকাত্ত” ও “রামকাস্ত।-_তিনজন কান্তেরই পদ 

আছে। সম্পূর্ণ নামের পরিবর্তে সুবিধার জন্ত নামের একাংশ গ্রহণের রীতি এ দেশে পূর্বাবধি 

চলিয়া! আসতেছে । পদকল্পতরুতে এরূপ নাম-সংক্ষেপের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। বিশেষ 

প্রমাণের অভাবে এরপ স্থলে শুধু “কান্ত পাস" ভণিতা দেখিয়াই নূতন পদকর্ত।র অস্তিত্ব স্থির 

করা সঙ্গত হইবে না। 

হরেরুষ্তবাবুর “যাদবেন্ন? পদকল্পতরুর পরিচিত পদকর্তা “যাঁদবেন্দ্র” বলিয়াই সন্দেহ 
হইতেছে । পদকল্পতরুতে পহরিদাস” ( ২৩৪২।৩০১৪ পদের রচয়িতা) ও “দ্বিজ হরিদাস” 

( ১২৯।২৯৮।১৪৬৮১৪৬৯ পদের রচয়িতা! ) ভণিতার পদ আছে। হরেকুঞ্জ বাবুর “হরিদাস” 

যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহার কি প্রমাণ আছে? অবশিষ্ট নামগুলির মধ্যেও 'ভবানীদাস' বঙ্গসাহিত্যে 

অপরিচিত নহেন) তবে সেই তবানীদাস ও এই ভবানীদাঁস এক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ 

থাকিতে পারে। যাহা হউক, এইরূপ কয়েকটা নামের সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে 

তাহার প্রদর্শিত তালিকার বত্রিশ জন পদকর্তার মধ্যে অন্ততঃ ছাধিবশ জন অজ্ঞাত পদকর্থার 
ভণিতাধুক্ত পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এ জন্থ আমরা তাহাকে সাদরে অভিনন্দিত 

করিতেছি । আশা করি, হরেকফ্ণবাবু ইহাদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! প্রকাশিত করিয়া 

পদাবলী-সাহিতো)য় ইতিহাসের পুষ্টি-দাধন করিতে কুষ্টিত হইবেন না! । 

১৭. শ্রীসভীশচত্র রায় 



'অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী'র উপর মন্তব্য 
সম্বন্ধে বক্তব্য 

শরন্ধভাঁজন পণ্ডিত শ্রীধুক্ত সতীশচন্ত্র বার এম্ এ মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আমার প্রবন্ধটি 
পড়িয়৷ এবং তওৎসন্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়! আমকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু এই 

মন্তব্যে তিনি এত পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন যে, তাহার উত্তর দিতে হইলে, 

আমাকে আবার সেই প্ভাঁরতবর্ষ” প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বাদগ্রতিবাঁদের উন্লেখ 

করিয়! দ্বিতীয় আর একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। বলা বান্ুল্য যে, এ ক্ষেত্রে তাহ! সম্ভব নহে; 
সুতরাং সংক্ষেপে তাঁহার মন্তব্যের ছুই একটি কথার উত্তর প্রদান করিতেছি । 

“চতীদাস” সমন্ধে বক্তব্য যে, যদিও অদ্বৈত আচার্যের গৃহে শ্রীমন্মহাগ্রভুর সম্মুখে 

মুকুন্দ যে পদ গান করিয়াছিলেন, তাঁহার “রোজনাম্5 কেহ রাঁখে নাই এবং কবিরাজ 
গোস্বামী তাহার একশত বৎসর পরে শ্রাচৈতন্টচরিতামুত গ্রন্থে ঠিক যেই গানই উদ্ধত করিয়া 

ছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, তথাপি ইহাঁর উত্তরে এই কথা বলিতে 

পারা যায় যে, যে মুকুন্দ এই গান গাহিগাছিলেন, তিনি পুরীধামে বহুবার উপস্থিত হইাছিলেন 
এবং মহা প্রভুর অন্তরঙ্গ গায়ক শ্রীপাঁদ স্বরূপের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও স্থাপিত হইয়াছিল । 
ইহা! আশ্চর্য্য নহে যে, মুকুন্দের মুখে শুনিয়া শ্রীপাদ তাহা নিজ অন্তরঙ্গ ভক্ত দন গোস্বামীর 
নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্তচরিতামূত প্রণয়নকাঁলে দাঁস গোস্বামী খ বিষয়ে 
শ্ীকৃষ্ণদাঁস কবিরাজকে উপদেশ দিয়াছিলেন | সুতরাং বিষয়টি ধে, 'রোঁজন।মচ।”র ব্যঙ্গ ক্তিতে 

উড়াইয়। দিবার নহে, ইহা বল] বোধ হয় আবশ্ক। 
“উ্রগৌরাঙগ প্রবর্তিত পবিত্র প্রেমধর্মন প্রচারের পর জনপাধারণের আগ্রহাতিশয্যে কীর্ড- 

নীয়াগণ বাধ্য হইয়৷ চণ্ডীদ।সের নামে কতকগুলি জাল পদ প্রচলন করিয়াছিলেন ।”_ ইহার 
মত হাস্তোদ্দীপক যুক্তি আর নাই। 
“নয়নানন” “জগদ।নন্দ”,“গোকুলানন?”, এই যে তিনজন পদাঁবলী-রচয়িতার উল্লেখ করিয়াছি, 

ইহার। পুর্বেলিখিও প্রমিদ্ধ পদকর্ত। না! হইলেও নিতান্ত অগ্রসিদ্ধ নহেন, ইহার! যে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাঁহার “প্রমাণ” আছে। ইহাদের বিষয় বছুপূর্ধে আমর! বীরভূম হইতে 
প্রকাশিত “বীরভূমি” নামক. মাসিক পত্রিকায় প্রকাঁশ করিয়াছিলাম। ই'হাদের নিবাঁদ 
বীরতৃম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামে, ই'হাদের বংখধরগণ আজিও বর্তমান আছেন এবং ই'হাদের 
মধ্যে ঠাকুর নয়নানন্দের স্বহস্তলিখিত এগ্ররুঞ্চতক্তিরদ কদত্ষ নামক একখানি পুধি পাওয়া 

গিয়াছে। “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমরা ই'হাদের পরিচয় ও পদাবলী 
প্রকাশ করিব। 

... . শীহরেকৃষণ মুখোপাধ্যায় 



প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবদ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব* 

যে প্রসঙ্গ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে যাঁইতেছি, দেটি মে একটি গুরুতর বিষয়, 
তাঁহা আপনারা ইহার নামকরণ হইতেই উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহার গ্রাথমাংশ লইয। 

পর্ধ্াবিধ সংবাদপত্রে মায় দৈনিক পত্র হইতে মাসিক পত্র পর্যাস্ত সর্বত্রই আলোচনা হইয়।ছে 

এবং আজও চলিতেছে । এমন কি, মহত্ব! গান্ধী পর্যযস্ত এ বিষয়ে নীরব নহেন। আর 
পাশ্চাত্য দেশে এবং আমেরিকায় ইহার আলোচনা এমন হইতেছে যে, এ সকল দেশে স্থায়ী 

সভা হইয়াছে এবং বহু কৃতবিদ্ক চিকিৎসক তাহাতে লিগ্ড আছেন। তাহারা এ বিষয়ের 

শৃঙ্ঘলাঁবদ্ধ আন্দোলন যাহাতে পৃথিবীব্যাপী হয়, তাহাতে উদ্োক্ত। হইয়াছেন। 
বর্তমান যুগে ইউরোপ ও আমেরিক1 কি স্বাধীনতায়, কি অরে, কি বীর্ষো, কি বিষ্ভায়, 

কি আত্মম্ধ্যাদায়। ভারতবর্ষ হইতে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে বলিতে হইবে । সুতরাং & 

সকল দেশে যদি কোন ধুঘ! ওঠে, তাঁহার ঢেউ যে ইংরাঁজ-শ|সিত ভারতভূমে লাগিবে, ইহাতে 

বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তাই আমাদের দেশে এ বিয়ের আলোচনা চলিতেছে । এ 
গ্রবন্ধের অবতারণা ও সেই কাঁরণে। 

এখন একট! বিষয় দেখিতে হুইবে, নবসভ্যতাদীপ্ত ইউরোপ আমেরিকার ভাবধার! ও 

প্রাচীনতম ভারতের ভাবধারায় তফাঁৎ কি। প্রবন্ধের বিষয় উহাারাই ব কি ভাবে ভাঁবিতেছে 

এবং আমাদের পুর্ববপুরুষগণ কি ভাবে ভাবিয়াছেন, ইহা একটু দেখা আবশ্তক। ইহা 

হইতেই নবীন ও প্রাচীনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ যেগন প্রকাঁশ পাইবে, তেমনি ধ্য্য ও 

'যমশক্তিও ধর! পড়িবে। 

পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিবাহ থে একট। উচ্চ ধন্াঙ্গ, তাহা স্বীকৃত হয় নাই; পুত্রজন্মও যে 

একা স্ত আবগ্তক এবং তাহা ধর্মের বিশেষ অঙ্গ, তাহাও এঁ সভ্যতা স্বীকার করে না। ওখান 

হইতে দেখিতে পাওয়। যাঁয় যে, বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ কামেন্দ্িয়ের উপভোগ ; এই জন্গ 

সেখানে স্ত্রী সঙ্গিনী, মুগ্ধকাঁরিণী, সৌন্দর্ধ্যমদী, ভালবাসার পাত্রী, বিলাদের ভূমি, ভোগের সহায় 
এবং গৃহের অবলম্বন। আর সন্তান সমন্ততির উৎপত্তি আকন্মিক ব্যাপার (01০ 9.০০10০11) 

এবং ভোগের নিদর্শন মাত্র। সন্তানাদির জন্মজন্ত আগ্রহ নাই; তবে প্রারুতিক নিয়মে 

জম্ম।য়। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে আপনা আপনি মায়ার বন্ধন পড়ে; স্থতরাং কর্তবা দেখা দেয়। 

তদনুলারে তাহার লাগন পালন। এইরূপই এখনকার সভ্য জগতের আদর্শ। 
হিন্দুর সভ্যতা, ইহা! হইতে একেবারে বিভিন্ন । খানে বিবাহ ধর্ম; স্ত্রী ধর্মনঙ্গিনী। 

*. ১৩৩৩1৫ই চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্বের নবম বিশেষ অধিবেশনে পঠিত । 
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পুত্র পিগুদাঁতা, বংশরক্ষা কর্তা, পিতৃপুরুষের বর্গের খৃঁটী। কন্ত।, স্থষ্টিরক্ষার উপায় এবং তাহার 

পুত্র পিগুদাত] | হিন্দুর দ্বিতীয়। স্ত্রী কামপত্রী ; তাহাকে লইয়। ধর্ম্ম হয় না, সে কেবল বিলাসের 
জন্য । হিন্দুর সস্তান সম্ততি ধর্মতঃ প্রয়োজন। সন্তান না হইলে .তাহাঁর নরক লাভ ঘটে, 
সন্তান হইলে নরক হইতে উদ্ধার হয়। শাস্ত্রের নির্দেশ_হিন্দু জন্মমাত্র দেবখণ, খধিখণ ও 
পিভৃখণে আবদ্ধ হয়। নিজের জ্রিয়/কর্ম্ে পুর্ববোক্ত ছইটা খণ হইতে মুক্ত হয় এবং সম্ত/ন 
হইলেই তবে পিতৃঞ্ণ হইতে মুক্তি । বিবাহ ব্যতীত বৈধ সন্তান জন্যে না, সন্তান না! জন্মিলে 

পিতৃখণ হইতে উদ্ধার হইবাঁর উপায় নাই; সুতরাং হিন্দুর বিবাহ অবস্ঠ কর্তব্য এবং ইহা ধর্মের 
এক প্রধান অঙ্গ । ইহাই হিন্দুর দভ্যত। ও আদর্শ। তবেকি হিন্দুর মধ্যে কামোপভোগ 

বলিয়। কিছু নাঁই, স্ত্রীকি উহার অঙ্গ নহে? পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্ত্রীর যে মাঁপক|ঠী"ধরিয়াছে, 
উহা! হিন্দুদের পরোক্ষ ভাব, কিন্ত প্রত্যক্ষ ভাব ধর্মান। হিন্দু যেখানে কেবল কামভেগের 

জন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, সে স্ত্রীকে কামপত্বী বলে, ধর্মকর্ম সে বর্জিতা, তাহ। পূর্বেই বলিয়াছি। 
হিন্দুধর্ম স্ত্রীর সতীত্বই প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু অন্যান্ত ধর্মে ইসা লক্ষ্যের বহিভূতি। অন্ততঃ 
তাহার! সতীত্ব (০4561) যে ভাবে বুঝে, হিন্দু তাহা বুঝে না; সতীত্ব সম্বন্ধে হিন্দুর মাপ 

(5701৭) হইতে অপরের মাপ বেশ বিভিন্ন, অনেক নীচে । হিন্দুর ধারণ] ও বিশ্বাস, 

স্ত্রীর সতীত্ব অঙ্ষুপ্ন ন| থাকিলে স্থপ্রজ। অর্থাৎ সুপন্তান জন্মে না । আবার বৈধ সন্তান ব্যতীত 

হুপ্রন্থ। হয় না । অন্য জাতির এ ধারণা আছে বলিয়৷ জানি না! । 

হিন্দুর মধ্যে বু বিব1ছ প্রচলিত ছিল; তাহার এক কারণ, পুরুষের পুত্রো্পদিকা শক্তির 
বথেষ্ট ব্যবহার অর্থাৎ বহু সন্তান উৎপাঁদন। হিন্দুশাস্ত্রে বনু সন্তানের আবশ্তকতাঁর বিষয় উল্লেখ 

আছে। পাছে পিণ্ড লোপ পায়, এই এক ভয় এক কারণ, আর এক কারণ যে, বহু সন্তান 

থাকিলে কেহ না কেহ গয়াদি তীর্থক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের পি দিতে দক্ষম হইবে। এ সবই 

ধর্মঘটিত আবশ্ুকতা। 
অন্ত জীতির মধ্যে যে বহু বিবাহ দেখ। যাঁয়, তাহা লোভ, মোহ, কাঁম ঘটিত। হিন্দু ভিন্ন 

অন্ত জাতির মধ্যে যে বিধবাবিবাহের বা পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা প্রচলন, তাহারও কারণ 

হইতেছে-ক্ত্ীলোকের যতট] সন্তান ধারণের ক্ষমত| আছে, তাহার সম্যক্ ব্যবহার করা। এমন 

কি, কোন জাতির ধাঁরণ। যে, স্ত্রীলোকের যতক্ষণ সন্তান ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকে, ততক্ষণ 
তাহার ব্যবহার করা কর্তব্য; কেন.না, কে বলিতে পারে, কোন্ গর্ভে কোন্ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিবে? হিন্দুর মধ্ো বিধবাবিবাহের প্রচলন নাই। তবে কখন কখন পুন বা পরপুর্বব। 
নামক বিধবঝ।বিবাহ ব1 পত্যন্তর গ্রহণের কথা দেখ! যাঁয়, তাহা কাম্জ। আর সম্তান আবশ্াক 

হওয়ায় বিধবা বিবাহ হয় নাই, নিয়োগ হইয়াছে। হিন্দুর ধারণ, বিধবাঁবিবাহে স্থগ্রঞ্জা উৎপন্ন 

হওয়! স্বকঠিন। এই জন্য হিন্দুরা! বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী নহে । মনু নিয়োগ সন্বন্ধে৪ তীব্র 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। তবে নিতাস্ত আবশ্তক স্থলে নিয়োগের বাবস্থা দিয়াছেন। মোটের 
উপর হিন্দুর এ সমন্তই ধর্ঘটিত। | 
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কথ! বল! হইল। 
বর্তমানে আমেরিক1 ও পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রজা নিঃমন (310) ০০1001) করিবার 

ভীষণ চেষ্টা চলিতেছে, তাহার তিনটা প্রধান কারণ দেখ! যাইতেছে । একটি হইতেছে অর্থ- 

সমশ্ত!। এক ব্যক্তির বছু সন্তানসম্ততি জন্মিলে সে তাহাদিগকে সম্যকৃবূপে লালন পালন 

করিতে পারে না) ফলে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়; তৎসঙ্গে কষ্ট ছুঃখ চিন্তা দেখা দেয়; ইহাতে 

জাতি দরিদ্র হইয়৷ পড়ে এবং অকালমৃত্যু বাড়িয়। যাঁর । দ্বিতীয় কারণ হইতেছে ষে, গ্রন্থতি 
বহু গ্রসৰ করিলে অর্থাৎ এক নারী যদি ৪, ১৯, ১২) ১৫, ২০টা সন্তানের জননী হয়, তাহা 

হইলে সেই দেহ সতেজ থাকে না, স্ত্রীসৌন্দর্য্ের হানি হণ, অকাঁলবার্দক্য দেখা দেয়, অনেক 

স্থলে যঙ্ম। গ্রভৃতি ছুরারোগ্য বাঁধি হয়, ফলে জীবনী শক্তি ন& হয় এবং অনেক স্থলে 

এয়াপ স্ত্রীলোক অকালে ভ্স্বাস্থা হইয়। জীবন্ম'ত অবস্থায় থাকে । তৃতীয় কারণ হইতেছে 
যে, স্ত্রীলোক বর্ষে বর্ষে গ্রদব করিলে যে সন্তান সন্ততি জন্মায়, উহ্বার| রুগ্ন হয, দীর্ঘজীবী হয় 

না। এরূপ সন্তান কেবল পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিতেই জন্ম, পৃথিবীর কোন কাজে 
আসে না। 

এই সকল কারণেই বর্তমান সভ্যতাবাদীরা। গর্ভ নংরে।ধের পক্ষপাতী । তাহাদের ধারণা, 

্্ীপুরুষের উচ্ছঙ্ঘগ্তা রোধ করা সম্ভব নয়। অতএব এমন উপায় নির্ধারণ কর! দরকার, 
যাহাতে যৌন নন্বন্ধ ঘটলেও গর্ভ নিবারিত থাকে । তাঁহার ফলে নান! ওধধ ও নান। বাহ্ 
ব্যবহার্ধ্য যন্্প।তির উদ্ভব হইয়াছে । আর এই সকল পুস্তক লিখিয়। ও তলোঁক দ্বারা জন- 
স[ধারণে প্রচার করা হইতেছে । উদ্দে্, দরিদ্র লোকের সন্তানাদি-জনিত অর্থসমন্তার 

সমাধান, নারীর শরীর রক্ষা এবং শিশুমৃত্যু নিবারণ। 
আমাদের পুর্ব্বপুরুষের! ঠিক এ জাতীয় চিন্ত! বোঁধ হয় করেন নাই। আমাদের গ্রস্থাদি 

হইতে যাহ! পাই, তাহাতে দেখিতে পাই, তাহারা দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ কর্মঠ সন্তান সম্ততি কান! 
করিতেন, নরনারীর স্বাস্থা রক্ষ। ও দীর্ঘজীবন কিরূপে সম্ভব, তাহার চিন্ত। করিয়। গিয়াছেন। 

তবাহাঁর। অর্থাভাবে সন্তান পাঁপন হইবে না, এ চিন্তা করেন নাই। অর্থের অভাব ঘটিতে পারে, 

তাহার! কথন এ কথ| ভাবিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 

একমাত্র ব্রহ্গচর্য্য রক্ষাই এই সকল বিষয়ের সমাধানের পথ, ইহাই মহাত্মা গান্ধীর মত। 
আমাদের গ্রন্থাদি হইতে যাহ! পাই, তাহাতে ত্রহ্গচর্যের কথ! আছে; কিন্ত ইছাই একমাত্র 

পন্থ। বলিয়া! নির্দেশ করা হয় নাই। সংযমই ব্রহ্গচর্যযের নামান্তর; কিছু সংযম যে আবশ্তক, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যত| যাঁছ। বলিয়াছে যে, নরনারীকে শুধু সংযমের 
পথে তাহার ইন্জিয়বৃত্তিকে রোধ করিলে চলিবে না, উহ! বালির ঝাধের ন্াঁয় ভাপিয়৷ যাইবে। 

নরনারীর আকাঁজ্ষ।কে এঁয়পে বাধ! দিয়া রাখা যাইবে না। তাঁহার অবাধ গতি রাখিয়া 
ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। এ মতবাদকে ফেলিয়! . দেওয়| 
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চলিবে না। ইউরোপ আমেরিক! কোন উপাষ ন| পাইয়।॥ নানাবিধ দব্াাদির ও উষধের 

সাহাধ্য গ্রহণ করিতেছে। 

আমরা আমাদের শানে ইহার সুন্দর সমাধান প|ইতেছি। আমাদের পূর্ববপুরুষগণ 
বর্তমান ভাবের পথিক ছিলেন ন! বটে, কিন্তু তাঁহার! যে ভাবেই ভাবুন না কেন, আমাদের জন্ত 
এমন অক্ষয় ভাগার রাখিয়। গিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে আমরা সকলের উপযোগী যাহ 

দরকার, তাঁহাঁও পাইতেছি। 

হিন্দুরা সম্তানজন্স ধর্মান্গ মনে করে। এই জন্য আমাদের ধর্মগ্রস্থে লেখা আছে--্ত্র 
পুম্পবতী হইলে, প্র কাঁলগধ্যে গর্ভাধান না করিলে স্বামীর পাপ হয়। যথ। পরাশর,_ 

থতুন্ন[তাং তু ষে। ভীধ্যাং দন্গিধৌ নৌপগচ্ছতি। 

ঘে।রায়াং ভ্রণহতায়াং পততে নাত্র সংশয়ঃ ! 

এই যাঁহাদের শান্ত্রনির্দেশ, তাহারা কখনও সন্তান সংরোধ চিস্তা (13110) ০০7601) 

করিতে পারে না। তবে কামশাস্জাদি গ্রন্থে গর্ভনিরেধের উপাফ়স্বরূপ উষধ ব্যবহারের 

উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। উহ! হীনচরিত্র নরন|রীর মধ্যে অথবা বেশ্তারদিগের মধ্যে কিছু 

গ্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিয়! থাকিবে। সভ্যসমাজে উহার বিশেষ আদর ছিল না । কেন না 

ইহার বিস্বীত আঁজেচন! এ সকল পুস্তকে নাই। আর বৈস্কশান্ত্রেও ইহার সাধারণ উল্লেখ 
গাওয়। যায়। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে গর্ভরোধের মাত্র দুইটা ওঁধধের উল্লেখ আছে, তাহাও সেবন 

করিতে হয়। ম্ৃতরাং ইহ! লইয়া! বিশেষ গবেষণা দেখা যায় না। মোট কথা, আমাদের 

শান্তর এই সকল কৃত্রিমতার গ্রশ্রয়প্রদাতা নয়। ধর্ম মানিয়া যাহা সম্ভব, তাহাই হিন্দুর ভাল 
লাগে, তাহাই করিতে চান । আমাদের ধঙ্মে এমন বিধি নিষেধ আছে, যাহ! পালন করিলে 

লোক সংযমী হয়, কৃত্রিম উপায় অবনষ্ধনে গর্ভরোধ করিবার আবশ্তক হয় না, নরনারীর দেহ 
সুস্থ, সবল, কর্মঠ থাকে, দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, ইচ্ছামত সন্তান সন্ততি লাভ করা যায়। 

এ বিষয়ে হিন্দুরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর অনেকট! নির্ভর করিয়াছেন। জ্যোতিষে কি করিয়া 

ইহ! সম্ভব, তাহাই এখন বলিব । 
এখানে একটা কথ বল! আবশ্যক । হিন্দু ধর্ম এমনভ|বে গঠিত যে, তাহার এক শাস্ত্র লইয়া 

এক কার্য্ের মীমাংসা হওয়! অনেক সময় স্থুকঠিন। ইহার শান্ত্ররাজি এমন ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত যে, একটি ধরিয়া টান দিলে অস্তটি আপনি আসিয়া পড়ে। এইজন্ত এক জ্যোতিষ 

শান্তর সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইলে ইহার সহিত স্মৃতি, তন্ত্র, যোগশাস্ত, মন্ত্রশান্ত্ ও আর্ক 
কিছু জান! আবগ্তক । এইরূপ সর্বত্র । ইহার কাঁরপ এই যে, এই শাস্ত্রগুলি এক বৃক্ষের 
বিভিন্ন শাখা, তাই এক ডাল ধরিয়! টান দিলে অন্ত ভালগুলিও নড়িয়া! উঠে। 

হিন্দুর প্রধান লক্ষ্য সম্তান। সেই সন্তান যাহাতে সুসন্তান হয়, তাহাই তাহার গ্রধানতম 

উদ্দেশ্ত | এই উদ্দেশ্ত সিদ্ধির পথে হিন্দুশাস্কারগণ জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে যেবিধি বিধিবদ্ধ 

কছিয়। গিষ্কাছেন, তাহার মধ্যেই পরোক্ষভাবে বর্তমান ভাবধারা পড়িয়। গিয়াছে । হিন্দুর! 



সন ১৩৩৪ ] প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবদ্ধনে জ্যোতিষের প্রভা ১২৯ 

সপ্তীন-রোধের কথা ভাবেন নাই সত্য; কিন্তু সুসস্তান লাভের যে প্রণালী স্থির করিয়! 
গিয়াছেন, তাহাতে উচ্ছ.ঙ্খলতার সহিত সন্তান সম্ভাবনা! নিরোধ হইয়া গিয়াছে। 

আমুর্বেদ শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছে যে, বুূজঃ ও বীর্ধ্য সন্তান সম্ততির কাঁরণ। ইহাদের 

মিশ্রণেই ভ্রণের জন্ম হয়। যথা,__*সৌম্যং শুক্রং আর্তবং আগ্রেয়ম্ ॥ তত্র স্ত্ীপুংসয়ে£ সংযোগে 

তেজঃ শরীরাদাযুরুদীরয়তি। ততস্তেঞ্গঃ অনিলসন্নিপাতাৎ শুক্রচাতং যৌনিমভি প্রতিপদ্যতে, 

সংশ্জ্যতে চার্তবেন। ততোহগ্িসোমসংযোগাঁৎ সংস্থজ্যমানে। গভে। গডশয়মন্ প্রতিপদ্যতে।” 

(স্শ্রতসংহিতায় শারীরস্থান, ৩য় অধ্যায় )। 

“অতুল্যগোত্রস্ত রজঃ ক্ষয়াস্তে 

রহো৷ বিস্থষ্টং মিথুনীকৃতস্ত | 

কিং স্ত।চ্চতুষ্পাৎ গ্রভৰঞ্চ ষড়ত্যে। 
য স্তরযু গরভত্বমুটৈতি পুংসঃ ॥ ২॥ 
শুক্রং তদন্ত প্রবদস্তি ধীর] 

যন্ধীয়তে গর্ভনমুস্তবার ॥ ৩॥৮ ( চরকসংহিতায় শ।রীরস্থ।ন, ২য় অধ্যায় )। 

তথ। ভাবগ্রকাশে পুর্বখণ্ডে প্রথম ভাগে গর্ভ প্রকরণে,__ 

“কামান্সিুনসংযোগে শুদ্ধশো ণিতশুক্রজঃ। 
গর্ভঃ সংজায়তে নার্ধ্যাঃ স জাঁতো৷ বাল উচ্যতে ॥ 

খতো স্ত্রীপুংসয়োর্ধোগে মক রধ্বজবেগতঃ | 
ম্চেযোস্তভিসংঘর্ষাৎ শরীরোম্ম(নিলাহতঃ ! 

পুংসঃ সর্বশরীরস্থং রেতো দ্রাবয়তেহথ তৎ। 

বারুর্মেহনমার্সেণ পাতয়ত্যঙ্গ নাভগে ॥ 
তৎ সংশ্রুত্য ব্যাত্তমুখং যাতি গর্ভাশয়ং গ্রতি। 

তত্র শুক্রবায়াতেনার্ভবেন যুতং ভবেৎ ॥” 

জ্যোতিষ শরস্ত্রেরও ইহাই মত। যথা,_-“গর্ভাবাসে নিপততি সংযোগ শুক্রশোণিতয়োঃ।” 

(সারাবলী )। অতএব পুরুষের শুক্র ধাতু ও স্ত্রীর আর্ততবই গর্ভের কারণ। ইহাই সর্ববাদি- 
সম্মত। 

ঞ্যোতিষের মতে, শুক্র গ্রহই শুক্রধাতুর কারক । চন্ত্রগ্রহ শোপিতের কারক । এবং 
মঙ্গলগ্রহ মজ্জ। ও রক্তবাহিক1 নাড়ীর কারক । শুক্রে জলতত্ব, চন্দেও জলতত এবং মঙ্গলে 

অগ্নিতত্ব চিন্তনীয়। আর শুক্র ও চন্দ্র উভয়েই জলগ্রহ এবং মঙ্গল শুষ্বগ্রহ ও শুষ্কতা উৎপাঁদক । 

সুশ্রুত বলিয়াছেন,--“আর্তবং আগ্নেয়ং” । জ্োতিষেও চন্দ্রকে আর্তব ও মঙ্গলকে আর্তববাহিনী 

নাঁড়ী বলিতেছে। এই জন্তই জ্যোতিষমতে স্ত্রীরজের কারক চন্দ্র ও মঙ্গল) যথ| বৃহজ্জাতকে,_- 

“কুজেন্দুহেতুঃ প্রতিমাসমার্বং” | তথা ভর্টো্পলধূত সারাবলী--“ইন্দুর্জগং কুজোগ্লিঃ অল- 
মিশন্বপ্িরেব পিত্বং স্তাৎ এবং রে ক্ষুভিতে পিত্তেন রজঃ প্রবর্ততে স্ত্রী” অর্থাৎ চন্দ্র জল, মঙ্গল 



১৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ) 

অগ্নি; এই জল ও অগ্নি মিশ্রিত হইলে পিত্তের উৎপত্তি হয় এবং এ পিত্ত রক্তকে সঞ্চালিত 

করিয়া নিংসারিত করে, তাহাই খু নামে কথিত। 

নারীর মাদিক খতুই তাহার গর্ভধারণক্ষম-কাঁল নির্দেশ করিয়া দেয়। এই খৃতুর কাল 

সাধারণতঃ মোটামুটি স্থির থাকে । চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টিই আর্তব নিঃসরণের কারণ ধরা 

যায়। মাসিক আর্তবই গর্ভের কারণ পাওয়া যাইতেছে । এখন জ্যোতিষ সাহায্যে গর্ভধারণ- 

ক্ষম আর্তব কোন্টি এবং কোন্ আর্তধ গর্ভধারণক্ষম নহে, তাহা স্থির করিতে পারিলেই 

জ্যোতিষ ছ্ব।র কিরূপে গ্রজানিয়মন (১110 ০০100101) সম্ভব, তাহা জানা যাইৰে। আমরা 

পাইতেছি,--“তৎ উপচয়সংস্থে বিফলং প্রতিমাঁসং দর্শনং তস্ত।:৮-( ভট্টরোত্পল ) এবং দ্স্যাৎ 

অন্থথা নিষ্ষলম্”_( জাতকপারিজাঁতে ৩য় অধ্যায়ে ১৬ শোক )--উপচয়গত অর্থাৎ স্ত্রীকোীতে 

জন্মলগ্ণ হইতে ৩য়, ষষ্ঠ, ১০ম, ১১শ গত চন্দ্রে মঙ্গলের পুর্ণ দৃষ্টিতে যে মাসিক আর্তব দেখা যায়, 
এ আর্তবব নিক্ষল অর্থাৎ উহা গর্ভধারণক্ষম নহে। অতএব দেখ। যাইতেছে যে, জ্যোতিষ 

জাতচন্রে গ্রহাদি সংস্থান দ্বারা এবং গোঁচরগত গ্রহাদির অবস্থ'ন হইতে নির্দেশ করিতে পারে, 

কোন্ আর্তব বিফল হইবে আর কোন্ আর্তব সফল হইবে, অর্থাৎ কোন্ আর্তব গর্ভধারণক্ষম, 
তাছা। জানিবার উপাম আছে। এক্ষণে উহ! আরও স্পষ্ট করা হইতেছে, যথা 

“গতে তু পীড়ক্ষ গনুষ্চদী ধিতো ।”--( বৃহজ্জীতক ) “অনুষ্দী ধিতৌ শীতমযুখে চন্দ্ে পীর়ক্ষং 
গতে গ্রকৃতত্বাৎ। স্ত্রীণামন্ুপচয়গুহাশ্রিতে আর্তবকাীরণং ভবতি। অর্থদেব যদি চন্দ্রঃ 

কুজমন্দষ্টে ভবতি। এতছুজং ভবতি। স্ত্রিয়ো জন্মক্ষাদনুপচয়সংস্থশ্চন্্রম; তত্র যস্তঙ্গারকেণ 
দৃশ্ঠতে তদ। গভগ্রহণক্ষমমার্তবম তীব হেতুর্ভবতি ।”-( ভট্টোৎ্পল )। 

তথ চ সারাবল্য।ং,--“অন্ুুপচমরাশিসংস্থে কুমুদকরবান্ধবে। 

রুধিরদৃষ্টে গ্রতিমাসং যুবতীনাং ভবতীহ রজে! ক্রবন্ত্যেকে ॥” 
তথা চ ১৬ শ্লোকে, তৃতীয়াধ্যায়ে, জাতকপারিজাতে,-- 

“শীতজ্যোতিষি যৌধিতোহ্নুপচয়স্থানে কুজেনেক্ষিতে জাতং গর্ভফলগ্রদং খলু রজঃ” 

অর্থাৎ নারীর জন্মলগ্জ হইতে কোঁন অন্ুপচয়রাশিতে ( অর্থাৎ লগ্ন, দ্বিতীয়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, 
৮ম, ৯ম ও ১২শ রাশিভে) চন্দ্র থাকিলে এবং এ চন্দ্রের উপর মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি পড়িলে 
যে আর্তব দেখ। যায়,  আর্তবই গরধারণক্ষম হইয়! থাকে । 

আবার বাদরায়ণ বলিতেছেন,-_ 

স্্রীণাং গতোন্ুপচয়ক্ষ মনুষ্রশ্শিঃ 

সংদৃশ্তে যদি ধরাতনয়েন তাসাম্ । 
গর্ভগ্রহার্তবমুশস্তি তদ। ন বন্ধা- 

বৃদ্ধাতুরাল্লবয়পামপি চৈতদিষ্টম্ ॥ 
এই মনকে বন্ধ স্ত্রী, বৃদ্ধা, আতুর ও বালিক বর্জিত হইল অর্থাৎ ইহারা গর্ভগ্রহণক্ষম 

মহে জামিতে হইবে। 



সন ১৩৩৯ ] এজানিয়মনে ও স্ুপ্রজাবদ্ধনে জ্যোতিষের প্রভ।ব ১৬১ 

এই প্রসঙ্গে গর্ভপ্রকরণমধ্যে ভাঁবপ্রকাশধৃত “তন্তাস্তরে” বলিয়। উল্লিখিত অংশমধ্যে 

পাইতেছি,-- নত 

| মনোভবাগারমুখেহবলানাঁং তি ভবস্তি প্রমদজনানাম্। 
সমীরণা চান্দ্রমনী চ গৌরী বিশেষমাসামুপবর্ণয়ামি ॥ 

প্রধানভূতা মদনাতপত্রে সমীরণ। নাম বিশেষনাড়ী। 
তম্ত! মুখে যৎ পতিতং তু বীর্যযং তরিম্ষলং স্ত। দিতি চন্দ্রমৌলিঃ ॥ 

য চাপরা চান্দ্রমদী চ নাঁড়ী কন্দর্পগেহে ভবতি প্রধানা । 

সা স্থন্দরী যৌধিতমেব সতে সাধ্যা ভবেদল্পরতৌৎসবেষু॥ 

গৌরীতি নাঁড়ী যহুপস্থগর্ভে প্রধানভূতা ভবতি স্বভাবাঁৎ। 
পুত্রং প্রহ্থতে বনুধাগগনা স| কষ্টোপভোগ্যান্রতোপবিষ্ট! ॥ 

ইহা হইতে পাওয়! গেল যে, গর্ভধারণ বিষয়ে সমীরণা, চান্দ্রমসী ও গৌরী, এই তিনটি নাঁড়ীই 

প্রধান। নাড়ী অর্থে বাধু। এই বাযু শ্ব(সপগ্রশ্ব।স ব্যতীত কিছুই নহে। যখন জ্্রীদেহে সমীরণ। 
নাঁড়ী বহিতে থাঁকে, তখন নিষেকে গর্ভ সঞ্চার হয় না । চান্দ্রমসী নাড়ীর প্রবাহকালে নিষেক 

হইলে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাহাতে কন্তার উৎপত্তি হয়। এবং যখন গৌরী নাড়ী প্রবাহিত থাকে, 
তখন আঁধান হইলে গর্ভসধ্ার হয়, তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হয । 

সত্ীদেহে এই নাড়ীর যেরূপ প্রভাব আছে, পুরুষের দেহেও নাঁড়ীর এইবপই প্রভাব 

জানিতে হইবে । এ সন্বন্ধে গ্রাণতোষিণী।-_- 

“যা বামমুষষসন্বন্ধ। সংশ্লিধ্যন্তী নুযুয্নর়া। 
দক্ষিণাঞ্চ ক্রমাশ্রিত্য ধনুর্ববক্র। হৃদি স্থিত ॥ 

বামাংশযন্ত্রাস্তরগ। দক্ষিণাং নাসিকামিয়াৎ। 

তথ| দক্ষিণমুকস্থ]! নাসায়। বাঁমরন্গ] ॥ 
তশ্্রান্তরে,__ স্ুযুম্নাকলিতা যাত। মুধং দক্ষিণমা শ্রিতা । 

সঙ্গত বামভাগসন্ত যন্ত্রমধ্যং সমাত্িতা ॥ 

দক্ষিণং নাঁসিকাঁছারং প্রাপ্ডেতি গিরিজাত্মজে | 

বামমণ্ডমনুস্যতা মনস্তাসবানাসিকাম্॥ 

অন্রেড়া বামমুক্কাধংস্থা ধনুর্কুক্র] বামনাসাপর্য্স্তং গতা । এবং পিঙগল৷ দক্ষিণাওডাধঃস্থ! ধন 

দক্ষিণনাসাস্তং গতা। পৃষ্ঠবংশাস্তর্গতা স্থযুষ্ন। ইতি” (প্রাণতোধিণী, পৃষ্ঠ! ৩৪-৩৫ )। ইড়ানাড়ী, 

পিঙগলানাড়ী ও স্ুযুন্তানাড়ী, এই তিন নাঁড়ীর মধ্যে সাধারণতঃ ইড়াকে চন্দ্র ও পিঙ্গলাকে 
সুর্য্যনাড়ী কহে। বামনাঁসাতে যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার ন।ম ইড়া বা চান্দ্রমসী। 
দক্ষিণনাসাস্থ বাঁয়ুফে পিঙ্গলা বা গৌরী কহে। এবং উভয় নাসাপুটস্থিত বায়ুকে স্ুযুকপ| বা 

সমীরণা বলে। এই নাড়ী বিচাঁর করিয়! চলিতে পারিলে কিংবা! কোঠীনির্দিত আর্বব বিচার 

করিয়া স্থির করিয়া লইতে পারিলে গর্ভনিয়মন নিজের হাতে আসিয়া পড়ে। 

১৮: 



১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্য 

গভ নিরোধের কথ। বলা হইণ। এক্ষণে সুসপ্তান কিরূপে স্বেচ্ছ।ধীন সম্ভব, তাহাই বলিব। 
ইতিপূর্বে গর্ভঘংরোধ বঠ্তে যাইয়া দেখাইয়াঁছি যে, চাঞ্্রমসী নাড়ীতে গর্ভাধান হইশে 

কন্ঠার জন্ম হয় এবং গৌরী নাড়ীতে গর্ভাধান হইলে পুত্র জন্মায়। আর কোন্ আত্তবে 

গভধারণ হয়, তাঁহাঁও,- 

শীতজ্যতিঘি যে(ফিতোহনুপচয়স্থানে কুজেনেক্ষতে 

জাতং গর্ভফলপ্রদং খলু রজঃ স্তাদস্যথা নিচ্ষলম্ ॥--( জাঁঙকপারিজাত, ৩১৬ )। 

এই শ্লোক উদ্ধত করিয়া পুর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ অন্পচয়রাশিগত চন্দ্রে মঙ্গলের দুটি 

পড়িলে যে খতু হয়, তাহ! গর্ভ এহণের উপযোগী হইয়া থকে । ইহার বিপরীত হইলে হয় 

ন।। স্ুপুত্র লাভ করিতে হইলে আরও একটু বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। শাস্্ 

বলিতেছে,__- 

বিভাঁবরী-যোড়শ ভামিনীন1ং ধতুদ্গমাদ্যা ধতু কাঁলমাহুঃ 
ন1গ।শ্চ তআোহত্র নিষেকযোগ্যাঃ পরাশ্চ যুগ্ম! সুতদাঃ প্রশস্ত! ঃ ॥ 

_( জাঃ পাঃ ৩১৭ )। 

ষোড়শ দিন নারীদিগের আর্তব ক।ল। তাহার প্রথম চবি দিন নিষেকের অযেগা দিন 

এবং অবশিষ্ট দিনগুলির মধ্যে যুগ্ম দিন পুত্র প্রদ বলিয়া নিষেকে প্রশস্ত। 
"ভাঁবপ্রকাশ” এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,--“ঘুগ্ান্্ পুত জানন্তে স্িয়োহযুগ্।স্থ রাত্রিষু? অর্থাৎ 

খতুর যুগা দিনে গভাদানে পুর এবং অধুগা দিনে (অর্থাৎ ৫, ৭, ৯) ১১১ ৯৩, ১৫) গভ।ধানে 
কণ্ঠ জন্মগ্রহণ করে। 

শাস্ত্রে কতকগুলি দিনে আধান করিতে নিষেধ করিয়াছে, যথ।-_- 

তাসামাদয।শ্চতত্রস্ত নিন্দিতৈকাদশী চ যা । 

ত্রয়োদশী চ শেষাস্ত প্রশস্ত! দশ রাত্রঘঃ॥-__মন, ৩1৪৭ । 
পর্ববর্জং ব্রজেচ্চৈন|ং ॥-মনু, ৩1৪৫। 

গ্রথম চারিটা দিন, একাদশ দিন ও ত্রয়োদশ দিন, এই ছয় দিন নিন্দিত এবং অবশিষ্ট 
দশ দিন গ্রশত্ত । এই দশ দিনের মধ্যে পর্বদিন বর্জন করিতে হইবে। পর্বদিন বলিতে 

চতুদিসতষ্টমী চৈব অমাবন্ত। চ পুণিমা। 

পর্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রা্তিরেব চ ॥--( বিষুপুরাণ ) 

চতুর্দশী, অষ্টমী জমা বস্তা, পুর্ণিমা তিথিগুলি এবং সংক্রাস্তি, এগুলি বর্জন করিতে হুইবে। 
তত্যতীত শ্রার্ধী্- গ্রীহণদিন, দিব্য-আ্তরীক্ষ-ভৌম্য উৎপাতদিন, দিবাভাগ, ব্যতীপাত যোগ, 

বৈধতিষোঁগ, সন্ধাকাঁল, পরিঘযোগের পূর্বাদ্ধকাল, নিধনতার!, জম্মনক্ষত্র, জম্মলগ্নের ঝা জন্ম- 

রাশির অষ্টম লগ্ন, জন্মলগ্নে বা জন্মনক্ষত্রে পাপগ্রহযুক্ত কাল, জোষ্টা, মূলা, মঘা, অশ্পেষাঁ। রেবতী, 

কাত্বিক1, অশ্থিনী, উত্তরফক্কনী, উত্তবাঁষাঢ। ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রগুলি বর্জন করিবার বিধি 
জ্যোতিষে ও স্থতিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়! যায় । পঞ্জিকয় গর্ভধানের দিন ও কাল নির্দেশ 
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থাকে । এদিনে, এ সময়ে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের শুকুপক্ষে চন্ত্রশুদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে তারা- 

শুদ্ধি দেখিয়া গর্ভাধান করিলে যে পুত্র বা কন্তা জন্সিবে, সেই অপত্য যে উৎকৃষ্ট হইবে, 

তাহাতে সন্দেহ নাই । এগুলি যাহ! বলা হইল, তাহা কেবল উৎকৃষ্ট সম্ত/নের জন্ত। সাধারণ 
গন্ত।নের জন্ত এত বিধিনিষেধ মানিবার আবশ্ঠক নাই । কেবল নাড়ী বুঝির। বা গর্ভধারণক্ষম 

আরব বুঝিয়। চলিলেই যথেষ্ট | 

কিরূপ অবস্থায় স্ত্রী পুরুষে সংযোগ হয়, তৎদম্বন্ধে মণিথ বলিতেছেন,-- 

খতুবিরামে শ্নাতায়াং যছাপচয়স্থঃ শশী ভবতি। 

বলিন। গুরুণা দৃষ্টো ভর্ত। সহ সঙ্গমশ্চ তদ! ॥ 

অর্থাৎ আর্তবের নিবৃত্তি হইলে পর ঘখন স্ত্রীকোগীতে গোচরে চন্দ্র উপচমগৃহগত হইবে, 

তাহাতে বলবান্ বৃহস্পতির দৃষ্টি পড়িলে স্ত্রী পুরুষের মিলন হয়। “মারাবলী”র মতে, 

উপচয়ভবনে শশতৃদৃষ্টো গুরুণ সুহৃপ্তিরথবাসৌ। 

পুংসা করোতি যে|গং বিশেনতঃ শুক্রসংদৃঃ ॥ 

অর্থ(ৎ উপচয়গৃহগত চন্ত্রকে বৃহম্পতি বা বন্ধুগহ দেখিলে পুরুষের সহিত যুবতী সংযুক্ত 

হয়, যদি শুক্রকর্তৃক দুষ্ট হদপ, তাহা হইলে নিশ্তঘই সংযুক্ত হইবে। কিন্তু “বাদরায়ণ 
বলিতেছেন, 

পুরুযোপচয়গৃহস্থে। গুরুণ। যদি দৃশ্ততে হিমময়ুখঃ | 

্ত্রীপুরুষসম্প্রয়ে।গং তদ! বদেৎ অন্যথা নৈবমিতি ॥ 

অর্থাৎ পুরুষের কোঠীতে গুরুদৃষ্ট চন্দ্র উপচয়গৃহে থাকিলে স্ত্রী পুরুষের মিশন হয়। 

কোন্ সময় গর্ভধারণ হইবে, তৎসম্বন্ধে বর্ণিত হইতেছে, 
গীড়ারাশৌ ভৌমদৃষ্টে শশাঙ্কে মাসং মাসং যোধিত।মার্তবং যৎ। 
তর্যংশে শাস্তং চ্চ রক্ং জবাতং তদ্গর্ভার্থং বেদনাগন্ধহীনম্ ॥--শুদ্ধিদীপিক|। 

অর্থাৎ সত্রীকোঠীতে গোচরে অনুপচয়রাশিতে চন্দ্র উপস্থিত হইলে, এ চন্দ্রে মঙ্গল 

অবলোকন করিলে প্রতিমাসে স্সীগণের রজঃ উৎপন্ন হয়। যে আর্তব তিন দিনেই প্রশমিত 

হইয়! যাঁয়, যাহার বর্ণ জবাপুস্পের সদৃশ হর এবং থাছাতে বেদনা বা গন্ধ থাকে না, সেই 
খতু গভগ্রহণক্ষম বুঝিতে হইবে । 

গর্ভগ্রহণক্ষম খতু পরিজ্ঞাত হইয়া কোন্ সময় আধান করিলে গর্ভসম্ভব হইবে, তাহার 

নির্দেশ জ্যতিষশন্্র এইরূপ করিয়াছেন, 
রবীন্দুশুক্রাবনিজৈঃ শ্বভাগগৈঃ 

গুরো ত্রিকোপোদয়সংস্থিতিহপি ব|। 
ভবত্যপত্যং হি বিবীজিনা মিমে 

কর হিমাংশেবিদৃশামি বাফলা ॥--বৃঃ জাঃ) ৪1৩। 
অর্থাৎ [ক] নিষেক কালে রবি, চন্দ্র, শুক্র ও মগগল, ইহার ষে কোনও রাশিগত হুইয়। 



১৩৪ স।হিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [২য় সংখ্য। 

্বীয় হ্বীয় নবাঁংশে থাকিলে গর্ভ হইবে। এখাঁনে টাকাঁকাঁর ভট্রোৎ্পল বলিতেছেন,-(১) যদি 

সকল গ্রহ স্বীয় স্বীয় নবাংশে ন। থাকে; তাহা হইলে পুরুষের কোঠীতে উহাদের মধ্যে ছুইটা গর 

উপচয়গৃহগত হইয়। স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিলে গর্ভ সম্ভব । (২) কিংবা স্ত্রীকো্ঠীতে চন্দ্র ও 

মঙ্গল উপচয়গুহগত হইয়া স্বীয় স্বীয় নবাংশে থকিলেও গর্ভ হইবে। এই প্রসঙ্গে “্বল্পজাতকে”র 

বচন তুলিয়া! ঝলিতেছেন,--(৩) রবি ও শুক্র উভয়েই বলবান্ হইয়া স্থীয় স্বীয় নবাংশে থাঁকিয়। 
পুরুষের কোঠীতে উপচয়গৃহে থাকিলে গর্ভ হইবে । (৪) অথবা চন্দ্র ও মঙ্গল উভয়েই বলবান্ 

হইয়। স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিয়। স্ত্রীকোঠীর উপচয়রাশিতে থাকিবে, তাহা হইলে গর্ভ হইবে। 
[খা] নিষেককালে বৃহস্পতি ঘি লগ্নে বা নবমে বা পঞ্চমে থাকে, তাঁহা হইলে গর্ভ হইবে। 

কিন্ত উক্ত যোগ বীর্যাহীনের পক্ষে নিচ্ছল, যেফণ অন্ধের চক্ষে চন্দ্রের কিরণ । 

কিরূপ অবস্থায় গঞ সম্ভব হম, তাত! বল! হইল। এখন কোন্ গর্ভে পুত্র হইবে 

বা কে।ন্গর্ডে কন্ঠ। হইবে, তাহা নির্ণয় করিবার বিধি কথিত হইডেছে। ণচরকসংহিতা”য় 

লিখিত আছে,“রন্জেন কগ্ামধিকেন পুর শুক্রেণেত্যাদি | স্ত্রীর রক্তের আতিশয্য 
হইলে কনা জন্মে এবং পুরুষের বীর্যের আধিকা ঘটিলে পুত্র জন্মে। ইহা হইতে 

বিশেষ কিছু নির্ণয় করা যায় না। কোথায় রক্তাধিক্য হইল, কোথায় বীধ্য।ধিক্য 

হইগ, ইহ| কিন্ধূপে অনুভব কর! যাইবে? যুগা দিন ও অধুগা দিন বলিয়! যে নির্দেশ আছে, 
তাহাও গত্যক্ষ প্রমণে অদিদ্ধ বলিলে বিশেষ দোষের নাও হইতে পারে। ইহার হিসাঁবে 

শতকরা ৫টি মিলিলেও মিলিতে পারে । তবে স্মরোদয় শাস্তে যে ইড়। পিঙ্গল। নাড়ীর কথ। 

আছে, তাহ।র সহিত ইহার যোগ করিলে ইহার অর্থনির্ণয় সম্ভব। পিগগল! বহমান কালে 

রেতাধিক্য থাকে এবং হইড়া প্রবাহকালে রেতাল্পত৷ পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য বলা হইয়াছে 

এবং গ্রত্যক্ষ৪ করা গিয়াছে ষে, পিঙ্গলা বাহিনী থাক| কালে নিষেকে পুত্রই জন্মায় । এবং 

ইড়ায় নিষেক হইলে কন্তাই জন্ম গ্রহণ করে। এই নাড়ী লইঘা আরও অনেক শুক বিচার 
আছে, তাহ! এ প্রবন্ধে অবতারণ।র আবগক নাই। 

জ্যোতিযে দেখিতে পাই যে,_- 

জীবাষ্টবর্গধিক বিন্দুর।শৌ লগ্নে নিষেকঃ কুরুতে সৃতাথম্ ॥-জাঃ পাঁচ ১০২৩ 

বৃহস্পতির অষ্টবর্গে যে রাশিতে রেখাধিক্য থাকে, সেই লগ্নে নিষেক করিলে পুত্র জন্মে 
অষ্টমাষ্টমগে স্ুর্ধ্যে নিষেকক্ষাৎ সুতোত্তবঃ | 

অথবাইধানলগত্ত, ত্রিকোণস্থে দিনেশ্বরে ॥--জাঃ পাঠ, ৩১৯। 

নিষেকলগ্নের তৃতীয়ে, নবমে বা পঞ্চমে রবি থাকিলে পুত্র জন্মে । 
অন্মিন্নাধানলগ্নে তু শুভদৃষ্টে যুতেইথব| । 
দীর্ঘ।মুর্ভাগাবান্ জাতঃ সর্ববিদ্ধান্তমেষ্যতি ॥--জাঃ পাঃ ৩২০ । 

এ নিষেকলগ্নে যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে ব| শুভগ্রহঘুক্ত হয়, তাহ! হইলে জাঁঙক দীর্ঘায়ু, 

ভাগ্যবান্, সর্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়। 



সন ১৩৩৪ ] প্রজানিয়মনে ও স্ুপ্রজাবদ্ধনে জ্যোতিষের প্রস্তাব ১৩৫ 

ওজক্ষে পুরুষাংশকেষু বলিভিলগ্না্ক গুরবিন্দৃভিঃ 
পুংজম্ম গ্রবদেৎ সমাংশকগতৈরু'গেষু তৈর্যোধিতঃ | 

গর্বকৌ বিষমে নরং শশিসিতে বক্রশ্চ যুগে স্িয়ম্ ॥-বুঃ জাঃ ৪1১১। 
(১) নিষেককাঁলে লগ্ন, রবি, বৃহস্পতি ও চন্দ্র, ইহারা বলবান্ হইয়| পুরুষরাশিতে ও পুরুষ- 

নবাংশে থাকিলে পুত্র জন্মিবে। (২) আর এ লগ্র ও এ গ্রহগণ বলবান্ হইয়। স্ত্রীরাশি ও 
স্ীনবাংশগত হইলে কন্ত। জন্মগ্রহণ করিবে। (৩) বুহম্পতি ও রবি পুরুষরাশিতে থ।কিলে 

পুর এবং (৪) চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল স্ত্রীরাশিতে থাকিলে কন্তা জন্মিবে । 

বিহায় লগ্নং বিষমক্ষ সংস্থং সৌরোহপি পুংক্গমকরে| বিলগ্রাৎ।-_ৰৃঃ জীঃ, 8১২ । 

নিষেকক|লে লগ্ন ব্যতীত অন্ত বিষম রাঁশিতে শনি থাকিলে পুত্র জন্মায়। 

[টাকাঁকার ভট্টোৎ্পল বলেন ষে, এই যোগ উপরিউক্ত যোগের অভাবে গ্রহণ করিতে হইবে] 

এখন নিষেকলগ্র বলা হইতেছে। পূর্বে বলিয়াছি, পণ্রিকাতে গর্ভধানের সময় লিখিত 

থাকে । এ সময়মধো নিষেক করিলে সাধারণতঃ আযুক্মান্ সথসস্তান জন্মিবার সম্ভাবনা । 
আর যদি এ সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষের চক্্রতার! শুদ্ধ দেখিয়া আধান হয়, তাহ! হইলে সে সন্তান যে 

দীর্ঘজীবী ও সংসন্তান হইবে, এইরূপ আশা কর! অন্তায় নহে। আধানলগ্ নির্ণয় করিবার 

নিয়ম হইতেছে, 

কেন্দ্রত্রিকো ণেষু শুভৈশ্চ পাঁপৈস্ত্রায়ারিগৈ: পুংগ্রহদৃষ্টলগ্নে। 
ওজাংশগেহজেহপি চ ষুগরাত্রৌ চিত্রাদিতীজা শ্বিধু মধ্যমং স্তাঁৎ ॥ 

| --( মুহূর্তৃচিস্তামণি )। 

অর্থ, আধানলগ্নের কেন্দ্র ও ত্রিকোণে শুভগ্রহ থাকিবে, তৃতীয়, ষষ্ঠ, এক1দশে পাঁপ 

থাকিবে, লগ্নে পুংগ্রহের (রবি, মঙ্গল ব1 বৃহস্পতির) দৃষ্টি থাকিবে, বিষম রাশির নবাংশে 

চন্দ্র থাকিবে। গর্ভাধ|নের প্রশস্ত নক্ষত্র না পাইলে, চিত্রা, পুনর্বন্, পুষ্যা ও অশ্বিনী নক্ষত্রেও 

গরভাধান চলিতে পারে, ইহা মধাম্ পর্ধ্যায় ॥ যুগ দিনই লাধানে প্রশস্ত । *শুদ্ধিদীপিকা”- 

মতে, 

পাপাসংযুতমধ্যগেষু দিনকল্পগ্রক্ষপাস্বা মিধু 

তদ্ছ্যুনেঘ শুভোজ্ঝতেষু বিকুজে চ্ছিত্রে বিপাপে স্থথে। 

সব্যুক্তেষু ত্রিকোণকন্ট ক বিধুদধায়ত্রিষষ্ট ন্বিতে 
পাপে ষুগ্মানশাস্থগণ্ডসময়ে পুংশুদ্ধিতঃ সঙ্গমঃ ॥ 

অর্থাৎ রবি, চন্দ্র ও লগ্ন পাপগ্রহযুক্ত বা পাঁপমধ্যগত হইবে না, উহাদের সগুমে পাপ 

থাকিবে না, অষ্টমে মঙ্গল বা চতুর্থে পাপযুক্ত হইবে না, কেন্দ্র ব্রিকোণ ও চন্দ্রে শুভযুক্ত 

হইবে, তৃতীয় ষষ্ট ও একাদশে পাপগ্রহ থাকিবে। এইরূপ লগে যুগ্ারান্ধে গণ্ড নক্ষত্র 
ত্যাগ করিয়া! পুরুষের চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি থাকিলে গর্ভাধান প্রশস্ত । 

জ্যোতিষশান্ত্রের সহায়তায় পুত্র বা কন্ঠ! কি হইবে, তাহা জানিবার উপায় বল! হইল। 
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অবথ 'আধানকাল যদি কেহ লক্ষা না রাখেন, তাহা হইলে কিছুই নির্ণয় কর! চলে না| 

পাশ্চ।তা ভূখণ্ডে অনেকে নিষেককাল লিখিয়৷ রাখিয়া, তাহা লইয়! ইছার গবেষণাঁয় নিযুক্ত 

হইয়ছেন, এ সংবাদ আমাঁর আচার্য অধ্যাপক শ্রীন্গরেক্দনাথ বন্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় 
ইতিপূর্বে যে প্রবন্ধ এখানে পাঠ করেন, তাহাতে আপনারা জ্ঞাত আছেন। আমাদের 

দেশবাসিগণ যদি জড়বাঁদীদের 13110) 1১৮ 2০০10০1__জন্সটা হঠাৎ হইয়া গিয়াছে” 

এই মৃত ত্যাগ করিয়া, আম[দের গ্রাটীনতম “পুত্রার্থে জিম্নতে ভার” এই মত গ্রহণ করেন, 

তাহ! হইলে দেশের কল্যাণ হইতে পারে । আমাদের পুর্বপুরুষগণ সন্তন কামনা করিতেন, 
মন্ত/ন প্রাপ্তির জন্ত তগস্তা করিতেন, তীহার। বর্তমান যুগের কামজ সন্তান চাহিতেন না। 

তাদের বংশধরগণ তাহাদের উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়।ছিজেন বলিয়াই, তাহাদের 
গরবৃন্তী বশধরগণের উপর বর্তনানের জড়বাদীদের প্রভ।ব প্রাতফলিত হইযাছে ও হইতেছে। 

তবে আমর| থে আজও মমগ এমস্স অন্থমূী হইব|র চেষ্ট। করি, ইহার কারণ আর কিছু নয, 

উহ| সেই অতিপুরা তন গুর্বপুর্ষগণের যে ভাবধার। বংশপরম্পরায় কিছু না কিছু রহিয়। গিয়াছে 

ভাহারই সাময়িক বিকাশ মাত্র। এখন যদি আনরা পুনর্ধার আমাদের পুর্বভাবধার। 

গ্রহণ করিতে পারি, তাঠ। হইলে আমাদের জাতির ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে । বর্তমানে 

আমর কামজ সন্তান উত্পাদন করিতেছি । বস্ততঃই “আমার ম্থসস্তান হউক” এই কামন। 

লইয়া সন্তান উৎপাদন কি না, পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অময় সন্তান উৎপন্ন 

হয়, তাহারই ফলে দেশের এই উচ্ছ, জ্বলতা। তবে অজ্ঞাতসারে শুভ লগে ছুই একটা লোক 

জন্মায়_-তাহারাই বিখা!ত, ভাগাবান্, গুণবান্ বলিয়া পৃথিবীতে গ্রতিষ্ঠালাভ করে । কেহ বলিতে 

পরেন, পাশ্চাত্য জাতিগণও তে। জড়বাদী, তাঁহারাঁও তো বিলাসে আক নিমগ্ন, তাহাঁরাই 

বাতবে বড় কেন? ইহার উত্তর বড় সোজা । তাহারা নবদীপ্ত জাতি। তাহাদের কাম্য _: 

উশ্বর্য্য, বিলাস, গ্রতৃত্ব। তাহার। তাহারই সাধনায় নিমগ্ন । ইহার জন্ত তাহারা উৎসাহশক্তি- 
সম্পন্ন, ঠাহার। অলস নয় । তারপর নবীন জাতির শক্তি উৎসাহ প্রথর, তাঁই তাহারা এখনও 

উচ্ছ গ্খলতাঁর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বজার রাখিয়া চলিয়াছে। কোথায় কিছুর অভাব ঘটিলে 

তাহ।দের উৎপাহশক্তির গুণে সে অভ।ব দূর হইয়! যাইতেছে । আজ তাহারা সৎসস্তানার্দির 

জন্মের জন্ত লালায়িত না থাকিলে৪ তাহাদের সন্ত।নগণ আমাদের সম্তানাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 

হইতেছে । তাহার কারণ এই যে, যেমন মানবের ভাগ্চক্রে এক একবার শুভ সময় দেখ। 

দেয়, সেইরূপ এ নবীন অভ্াদয়সম্পন্ন জাতির ভাগ্যচক্কে এখন স্ুুদমর ) তাহারই ফলে উহাদের 
'অধিক পরিমাণে সন্তান সম্ততি আমাদের সম্তনাদি অপেক্গ। উৎকৃষ্ট সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া 

উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। ূ ৃ 

এখন আমাদের কর্তব্য হইয়। পড়িয়াছে সেই সাধন!, যাহার সাঁহাঁষ্যে আমাদের ভাগ্যগগনে 

শুভগহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি । এই সাধনার একমাত্র পথ, সংপ্রজ।র উৎপাদন। 
গ্রাচীন কালের .যে সকল উপাখ্যান আমরা পুরাণাদি শাস্ত্রে পড়ি, আমর! তাহা ঠিক উপণন্ধি 
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করিতে পারি না । আমাদের ছুরবস্থা মোচন করিতে চেষ্টা পাই না। আমরা পুরাণে দেখিতে 

পাই, একজন তাপস তপস্ত! করিলেন, তাহার ফলে তিনি অসাধ্য সাধন করিলেন। অর্থাৎ 
(নি গভীর তপস্তায় এমন এক সত্যের আবিষ্কার করিলেন, সেই সত্য তাহার সমাজে 

ঞচাঁর করিলেন, সেই সত্য তাহার সমাজে গ্রহণ করিল, তাহার ফলে দেশের গ্রভৃত মঙ্গল 

সাধিত হইল, আর প্রচার হইল--অমুক তপন্তার দ্ব।রা অপুব্ব সিদ্ধি লাভ করিনাছেন। ধিনি 

কোন এক ছোট বা বড় মতবা সত্য আবিষ্কার করেন এবং তাহার প্রভাব তীহার আয়ুক্ষ।ল 

পর্যাস্ত কলবান্ থাকে, তিনিই অবতার ব। অংশ|বতার হইয়|! থাঁকেন। তাহার প্রমাণ আমর। 

বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী হইতেই পাইতেছি। তিনি একটি মত এমন ভাবে প্রচার করিলেন, 

ধাহার প্রভাব সারা মানবমধ্যে সঞ্চ|রিত হইয়াছে, তাহারই ফলে আজ তাহাকে মহাত্মা 

মহামানব আখ্য। দিয়াছে । তিনি তাহার মতবাদ যদ্দি সমান বেগে চালাইতে পারিভেন, তিনি 

অবতার আখাঁয় ভূষিত হইয়া থাকিতেন। তবে যেটুকু করিয়াছেন, তাহ|তে হয় তো পরশু 
রামের মত অংশাবতার-বাদ তাহার থাকিয়| যাইবে । সে কালে এক খধি দেশের ছুর্দণ! দেখিয়া! 

সাধন ছারা এমন সন্তান উৎপাদন করিতেন, এবং তাহার সম্প্রদার তাহাপ মতানুবত্তী হইয়! 

নুসস্তান উৎপাদন করিতেন, যাঁহার গ্রভাবে দেশের দুর্দশা দুরবীভূত হইত । তাই বলিতে ছিলাম, 

এখন আমাঁদের দেশে সৎপ্রজার আবগ্তক--যাভার্দের পদাঁপণে দেশে স্বর্গীর সুরভি আপনি 

প্রবাহিত হইবে । এ সংগ্রজার উত্পাদনের মালমসলা আম!দের পুর্বপুরুষগণ জামাদের 

হাতে তুলিয়! দিয়! গিয়াছেন। এখন আমাদের কর্তব্য, তাহাদের প্রদত্ত দব্যের সদ্যবহার করা। 

আমাদের জাতি এখন ছুর্বল, উৎ্নহহীন। তাহাকে সজীব করিতে হইলে যদি এক হাার 

লোক সংপ্রজাল।ভের সাধন! করেন, তাহা হইলে হঘ তো একশত সত্প্রজা জন্মগ্রহণ করিতে 

পারে। এই এক শত অকামজ সতপ্রজ| যদি একবার জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে হাজার 

হাজার সুসন্ত/নে দেশ পরিপূর্ণ হইপ্লা ঘাইবে, দেশের মুখ উজ্জল হইয়া উঠিবে, দেশের দৈস্ত 

দুর্দশা চলিয়া বাইবে। 
আমরা সকলে দুর্বল, কামনায় জঙ্জরীভূত; তাই আমরা আমাদের শাস্ত্রের মর্যাদা! রক্ষা 

কার না বলিয়াই আমর! ছুঃথে কষ্টে ত্রাহি ত্রাহি রবে কোনও বূপে দেহভার বহন করিতেছি। 

আমরা যদ্দি একটু সংযমী হইবার ঢেষ্টা করি, একটু সাধনা করি, তাহা হইলে আমরা আমাদের 
এাতির, আমাদের দেশের কিছু না কিছু উপকার করিয়াই যাইতে পারি । 

এখন উপদংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যাহারা উচ্ছুঙ্খঘভাবে চলিবেন, তাহার 
চলিবেনই | তাহার! তাহাদের উচ্ছুঙ্খলতায় যে জীবজগতে কতদূর বিশৃঙ্খলা আনিতেছেন, 

তাঁহ! তাহার! দেখিতে বা ভাবিতে রাজী নন! তীহাঁদের উৎপাতে যে জীব সংসারে আসিয়া 

পড়ে, তাঁহার প্রতি তাহাদের কর্তব্য কতখানি, তাহাঁও তাহারা ফিরিয়। দেখেন না। এই 

জাতীয় জীবগণকে কিছু বলিবার নাই । আমাদের শাস্ত্রে অবাধে বিচরণ করিতে একেবারে 

নিষেধ করিতেছে না, খতুকাল বাদ দিয়! এবং গর্ভধারণক্ষম খতু ব্যতীত খতুতে অবাধ উপভোগ 
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বাধ! দেয় না। তবে গর্ভধারণক্ষম খতুতে অবাঁধগতি লর্বদা উপভোগের উপযুক্ত নয় 
বলিয়াছে। যদি কেহ এ সময়ে সমীরণ! নাড়ী বুৰিয়া চলিতে পারেন, তাহার পক্ষে বাধ। নাই, 
কেবল গৌরী ও চাক্জমসী নাড়ীতে যথেচ্ছ উপগত হইলে গর্ভধারণ হয় ; স্থতরাং সন্তান প্রার্থনা- 

বিহীন নরনারীকে এ সময়ের জন্ত সংযম রক্ষ। করিতে বলা হইয়াছে। এইটুকু বাধ! শান্গ 

দিতেছে, গর্ভরোধ বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের হাত এই পর্যস্ত। সন্তানজনন বিষয়ে গর্ভধারণক্ষম 

খতুতে গডধানবিছিত কালে খতুরক্ষা করিলে স্ুসস্তান সুসস্ততি পিতামাতার ইচ্ছাধীন। 
বিশেষ গৌরী ও চান্দ্রমসী নাঁড়ী বুঝিয়! চলিতে পাঁরিলে উহ! আরও সহজ হইয়| যাঁয়। তারপর 

বিশেষ সৎসন্তানসম্ততি কামনা করিলে তাহাদের জন্য বিশেষ সংযম সহকারে জ্োতিযাদি শাস্ত্রের 

সমস্ত বিধিনিষেধ পালন করিয়। উপযুক্ত গর্ভাধান লগ্সে নিষেক আবশ্তক। ইহা সহজসাধ্য 
নছে। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রে।ক্ত গর্ভনিরোধ ও ন্ষেচ্ছাধীন সন্তান সম্ততির উৎপাদন কষ্টপাধ্য 

নয়। এক্ষণে জ্যোতিষশাজ্জ প্রজানিয়মনে ও স্ুগ্রজাব্্ধনে কিরূপ ও কঙদুর মানবের 
সহায়তা করিতে পারে, তাহার মোটামুটি হিসাব দেখান হইল। ইহ প্রত্যক্ষ বিদ্যা, সুতরাং 

বাবহার দ্বারা ইহার দেষগুণ নিবূপিত হওয়াই বাঞনীয়। 

শ্রাগণপতি সরকার 



বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ 
গৃহস্থালী 

আখা-_উনন, চুল্লী। 

উপুল-__ঘুটে। 

গড়োং-_নারিকেলের মালা-নির্দিত হাতা, গরম 

ছুধ নাড়িবার জন্ত ব্যবহৃত । 

ওতা'ল্- আবজ্জনা।, ১:/০০11175. 

কানি-নেকৃড়া, ছিন্ন বস্াথগ্ড | 

কাথ রা _ভগ্ন গৃহ | 

গৌজা- জঞ্জাল, আবর্জনা । 

ঘমি--খুঁটে। 

ছামু--সম্মুখভাগ । 

জো!লুই--পেরেক । 

ঠেডা--শাঠি। 

ডামাল, দামাল-_স্থুপুষ্ট শিশু । 

নেতা ড় নান! দ্রব্যে পরম্পর সংগগ্র থাকা, 

জোড়াজুড়। 
পাউঠি-_সিড়ি, পাদপীঠিকা। 

পাধাড়._ গৃহের পশ্চাদ্ভাগ | 

বেনা--হাতপাখা, ব্যজন। 

নাছ, __বহিদ্বণীর, বহিদ্বারের সন্মুখস্থ 

নাচ রঙা ক্ষুদ্র অঙ্গন। পৌষ মাসে এই 
পাঁচ ছুজর,) অঙ্গন মার্জিত হয় এবং ধানের 

গাড়ী এই স্থানে রাখিয়া তাহা হইতে 

ধান নামাইয়া লওয়৷ হয়। 
গুভুড়ি_ ছিন্ন কম্থ।। 

ডাবোদ্ব__বড় বাটি। 

ডাবুরি_-বড় বাটি । 

তিউক্লী--উনন। 

১৯ 

ধানকাঠ-চৌকাঠের নিয়স্থিত ভূ-সংলগ্ন কাষ্ঠ- 

বণড। 

দিবগাছা-__দীপবৃক্ষ, দের্খো 

শব্দও ব্যবহৃত হয়। 

নুতো-_তামাক খাইবার জন্য খড়ের গুটি 

(7811) প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অগ্নি 

সংষোগ করা হয়। এই খড়ের গুটিকে 

“নুতো? বলে। 

দোনা__মৃত্তিকানিশ্মিত স্থবৃহৎ প্রশস্তমুখ পাত্র; 

এই পান্ত্রে গরুকে জাব খাইতে দেওয়া 

হয়। [“ড্রোণ শব্দজ? ] 

পাৎ্না--অতি বৃহৎ প্রশভ্তমুখ মুন্সায় পা্র। 

ইহাতে ধান ভিজাইয়া রাখা হয়। 

গোরা--জালা।, সঙ্কীর্ণমুখ বৃহৎ পান্র। গৃহাভ্যন্তরে 

এই পাত্র তঞ্ুলাদি রাখিবার জন্য 

রক্ষিত হয়। 

থেলানি- হাঁড়ি, সঙ্কীণমথ মুন্ময় রহ্ধনপাত্র । 

তৌলো- _অপেক্ষাকত বৃহৎ মুন্ময় রন্ধনপাত্র । 

মালসা-_গ্রশস্তমুখ মুন্ময় রন্ধনপাত্র | 

ফাঁওড়া-_দগ্ডায়মান অবস্থায় মাটি কাটিবার 

জন্য দীর্ঘ কাঠ্ঠদগুসম্বলিত কুদ্দাল- 

বিশেষ। 

কুটুরি__ প্রশস্তমুখ প্রস্তরপাত্র 

থোরা--গ্রশস্তমুখ কাংস্তপান্র। 

চুম্কি--কাংস্তনির্মিত জলপানপাত্র 

শবের সগোত্র শব? ]) 

পাথরা-_ প্রস্তরের থাল|। 
পাথুরি--প্রত্তরের বাটি । 

“পলশুক্র” 

[চুম্বন 



১৪৩ 

মারুলি-গোবোর জল দিয়া নিকানে। মণ্ডলা- 

কারস্থান। প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রত্যেক 

দ্বারে ও তুলমীতলায় 'মারুলি' দেওয়া 

গৃহস্থবধূর পেনন্দিন কাধ্য | [ মণডলী- 

শবাজে ] 

কৃষি 

আকুশী-_মআকী, বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িবার 

জন্য দীর্ঘ বংশদও্ড। 

আবোর গরু--হল চালনা বা শকট চালনায় 

অশিক্ষিত অল্লবয়স্ব গরু । 

ইলেম্-__নিদ্দিষ্ট টনিক মজুরীর উপরে যাহা 

মজুর বা কৃষাণকে প্রদত্ত হয়, পুরস্কার। 

কয়! চ।'ল- লোহিতাভ চাউল। 

কেদে--কান্তে। 

কেঞল! বাছুর--ছোট বকন! বাছুর । 
থাবুটে গরু-_যে গরু খুব খায়, বাছাবাছি করে 

না। 

গুশিঞ--গো'মহিষাদির স্বামী বা মালিককে 

'গুশিঞ ঞে? বল! হয়| “গুরু” শব্ধ সাধা- 

রণতঃ এই শব্দের সহিত যোজিত 

হয়। এএটোর কি গুরু গুশিঞঞ্ে 

কেউ নাই? 
জোল- জলাভূমি, নিষ্ভূমি, যেখানে ধান্য- 

ক্ষেত্রে ধান পাকিয়া গেলেও জল মরে 

না। জোলের মাঠ, জোল জমি প্রভৃতি 

শবও প্রচলিত। বীরভমের বেদেরা 

যে শিবের গান গাহিয়া বেড়ায়, তাহাতে 

আছে-_“মাঠ জোল ভাসিঞ্রে এল, 

নদী পদ্মাবতী ।” 

ডাংরানো-_গরু বা মহিষকে অতিরিজ্ঞ প্রহার 

ৰ₹রা। 

সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ২য় সংখ 

ঢেলা--হুলকর্ষণের পর মই দিয়া জমির :টেলা 
ভাঙ্গিতে হয়। 

থাঁন|_-শস|, কুমড়া প্রভৃতি বীজ পুতিবার 
জনা নির্দিষ্ট গোলাক্কৃতি স্থান। অ্ু- 

রোদ্গমের পূর্ব পধ্যন্ত “থানা” সরপ 

রাগিতে হয়। 

দরজা গরু-_রুগ বা বৃদ্ধ এবং অপটু গরু । 

পলানো--উঠাঁন কাটিয়া কাদা করিয়া তাহ 

শুকাইলে পিটাইয়! শক্ত করা হয়। 

ধান্য কাঁটিবার পুর্বে উঠানের এই 

সংস্কারকার্ধ্য আবন্তক, নতুবা ধানোর 

অপচয় হইবে। এইরূপ সংস্কারকা ধ্যকে 

'মাগনে (অঙ্গন) পলানো' বলে। 

বীচন, বেচন-_বী, ধ|ন্যের চারাগাছ। 

মিরিকচির্রিক-যে গরু বাছিয়া বাছিয়। 

অত্যন্প থায়। বিপরীত শব 'খাবুটেঃ। 

শোপরে_ লঙ্কা । 
শোদা-কাটারী। 

আগোল বাধ_-শস্তক্ষেত্রে পশু প্রবেশ নিবা- 

রণের বাবস্থা, প্রহরী নিয়োগ ও বেড়া- 

বাধা, তত্বাবধান। 

আছাল--পশলা, “এক আছাল বৃষ্টি ॥, 

আদাড়-_-ঝৌপ, ছায়াযুক্ত দুর্গম ঝোপ, যেমন 

বাশ আরদাড়'। 

খুঁচি-মাপবিশেষ, এক সেরের অষ্টমাংস, 
অন্ধ পোআ 

ধোটোর, খোদোর--কোটর, গহ্বর, 

কোটর, শুগালাদির বাসস্থান । 

ঘোশুরে ঘোশুরে- ঘর্ষণ করিয়া । 

ঘষ্টনি__ ঘর্ষণ, মৃদু ঘর্ষণ । 

চরাট--চব্রিয়া ঘাস খাওয়া, গোচর স্থান। 

চোটাল মুনিষ-ক্শঠ ও সুপটু মজুর । 

বৃষ 



চন ১৩৩৪ ] 

চ'ড--নীচ জাতি, ঘ্বণিত জাতি, চোয়াড়। 

ছয়লাপ-_-অপচন্ন, অত্যধিক অপচয়। 

থুণানো-_ুণবৎ বৃষ্টপাত, “দেবতা ঘুণোইছে*, 

ক্র কুন বৃট্িবিন্দু পড়িতেছে। 

ঝিমেনি- মুছু বৃষ্টিপাত, 'দেবত। ঝিমেইছে'__- 

মুছ বারিপাঁত হইতেছে । 

কাড়ান-__-অধিক বৃষ্টিপাত, কুষির জন্য প্রচুর 

বৃষ্টিপাত । 'কাড়ান্' হইলে শন্তক্ষেত্রের 

উপর জল প্রবাহ হয়। 

টঠোনি-_কাড়ানের সময় পুকুর হইতে কই, 

মাগুর প্রভৃতি মাছ উঠিয়া আইসে। 

এইরূপ মাছ উঠ।কে 'উঠোনি” বলে। 

গেোঙাল--ক্ষেত্রের জল বাহির হইয়! যাইবার 

জন্য গুপ্ত সুড়ঙ্গ । 

গো-ভাগাড়-_মৃত পশু নিক্ষেপের স্থান । 

টেকোর্__জমির উচ্চ স্থান, “টেকোরে জল 

ছাঁড়লে সব জমিতে ছি'চ পায়” । 

তেউরি-_-কলাগাছের চারা, উদগত অন্কুর। 

নাম।ল্-_নিয়ভূমি | 

লিটুপিটে-_দীর্ঘনত্রী । 

ছুনী-জলসেচন-পাত্র । 

পয়মাল-__শস্তাক্ষেন্র পদদলিত করা, “গরু ছেড়ে 

দিঞ্েে আমার তিন বিঘে জগির ধান 

পয়মাল করেছে'। 

প'ল্-_পোআল্, বিকীর্ণ খড়, “পলাল' শব্দজ। 

পৌঠি--ধানের মাপবিশেষ। পাঁচ মণে এক 

বিশ, ষোল বিশে এক পৌঠি। 

বোরুই--পানের বাড়ী। 

বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ ১৪১ 

বা'গরো, বাগুরো- তাল বা কলাগাছের পত্রের 

দণ্ড। [কন্তল -- বককল--বাকল 

_- *বাগরঅ --বাগরো বাবাগুরে। ] 

লীগ-_গাড়ীর লীগ, মাঠে গাড়ী চলিয়া গেলে 

মাটি কাটিয়া যেচাকার দাগ পড়ে, 

তাহাকে “লীগ বলে। গাড়ীর লীগ 

ধোরে ধোরে চোঁলে যাবি?। 

শরান্__প্রশস্ত রাজপথ । 
শমাল--উধঃ, পাঁলান, আগীন। গাইটোর 

শামাল্ নামে না। 

মানুষ 

অপয়া-_অলক্ষণযুক্ত, অলক্ষণ। | 

আপ্তলার, আগ্ুসুখী__আত্মস্থুখমত্রে তৃপ্ত, 

অপরের সুখ দুঃখে উদাসীন । 

আ-বাগ। মানুষে লোক কাহারও কথা 

শুনে না, নিজের মতানুযায়ী কার্ধা 

করে। 

উদে। মাদ। লোক-_সাঁদ1 সিধা লোক । 

কাঠ থো্টা-_বিজাতীয় ও অদমনীয়। 

চেরোলরটাতী__গালিবিশেষ, ব্যা্রদস্তী | 

ছেবলা__নির্কোধ [কিন্ত প্রাছবিল্ল -পণ্ডিত ] 
ইল্ছে_পৃষ্ট। 

উদম-অনাবৃত [ উদ্দাম ]। 

উব্বান__বমন। 

গাহাক--গ্রাহক,খরিদদার 

গোশ।- দাম্পত্য অভিমান [ 'গুন্সা' ]. 

জেঠুই- জ্যোষ্টতাতপত্রী। 

মাউই-_ত্রাত| বা ভগিনীর শাশুড়ী । 

কয়েশ২- চোয়াল, “কয়েশের দাত? । 

খিটকেলো-_মপবাদ, নিন্দা । 
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ডা1ফালো-__বর্ধনমীল, “ডালে! বিটি ছেলে”। 

ডোবেো! গাল-_মাংসল গণ্ডস্থল। 

ডোমে! ডোমা-_ফুল| ফুল! । 

ক্লিটপিটে-_দীর্ঘনুত্তী। 

চুথিয়ে-_নীচ, হীন । 
ধাষ্ট্যামি__ ধৃষ্টত1, বৃথা কথ। কাটাকাটি । 

তকোল্লেবি--সত্য গোপনপুর্ধক 'প্রতারণ। 

[ পারসী ]। 

তাঁক্ তুকৃ--কার্ধসিদির অনুকূল ধন্ত্রজালিক 

অনুষ্ঠান। 

তুর্তিঞে বাতিঞে- মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া। 

“বিটিকে তুতিঞ্ঞে বাতিঞ্ে পাঠিঞে। 

দেগা; জামাইকে চটাস্ নে।। 

নাকানি চুবোনি--অপ্রতিভত্ব। 'তাকে 

নাকানি-টুবোনি  খাঞ্জে ছেড়ে 
দিঞ্েছে।? অর্থাৎ অত্যন্ত অগ্রতিভ 

করিয়াছে। 

লটুটি-_কেলেক্কারী, কলঙ্ক । [ নটঘটি ] 

তেরিমেরি করা-_ক্রোধবাঞ্রক ভাষা । 'আমি 

যেতেই তেরি-মেরি কোরে এল 

[ হিন্দী ]। 

ধাতাইল্-_বছুবিধ কাঁধ্যের ভিড়। 

ধাউৎখরা-রুক্ষ্ষতাঁজন্তা রোগবিশেষ। মেহ- 

রোগ। | ধাতু+থরা ]। 

ধাদদোশ_অসমর্থ ব্যক্তির যন্চালিতবৎ কর্ম 

শীলতা, “্ধাদদোশে ঘুর্ছি ফির্ছি, 

আমার শরীরে কিছু আছে?” 

খুট-আকুরে-_ছিদ্্রান্বেষী। 

গিদের- বাঁলকস্থলভ অহঙ্কার গ্রকাশ। 

গেঁড়া- খর্বকায়। 

গোএলনারাজ। 

গৌতা-_-লজ্জাশীল। 

সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২য় সংধ্য। 

ঘরামি-_-গৃহছাদনকারী মঙ্জুর। 
ঘম্সোর, ঘেস্সোর্--অপরিষ্কৃত, 

[ ঘসম্মর ]। 

নুড়কো-বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার সাহাযাকারী বালক । 

পেকাম্বর-_বৃথ! অহঙ্কারী । [ পর়গম্ধর ]। 

বাঙ্ব,রে__খর্ব, বামনাকার । 

বন়াং-_বড়াই, গর্ব । 

বববোলে_-যে মিথা। সাক্ষা দেয়। 'গঙ্ছ। জলে, 

বববোলে | 

ফোকোশ- ডাইনী । 

মোনোক্তোর-_পছন্দ । 

শ(উকর-_বিদ্রপাত্বক শব্দ, আক্ষরিক অর্থ 

“দানশীল, । ব্যঞ্জনালন অর্থ "পণ । 

| সাধুকাঁর ]। 

ুপয়.-ভীতিজনক দেশব্যাগী গুজব। 

হেপিঞে যপ্রিয় বাক্তির অদর্শনজন্য শিশুর 

মানসিক পীড়া হওয়া । 
লেওটো-_*ছেলেটো৷ আমার বড্ড লে'ওটো” 

ছেলেটা আমার কাঁছ ছাড়! থাকিতে 

পারে না। 

চ্যাদোর-_-প্রবঞ্চনাবুদ্ধিপ্রবণ | 

চোকোল্খোর--নিমকৃহারাম, অকৃতজ্ঞ। 

ছযাবলা- নির্বোধ । 

মুরদ__পুকধত্ব, বীরত্ব। “ঝাঁক পাঁচ ছয় 

জল ছি'চে কোমরে দিলে হাত । এই 

মুরদে খাবা তুমি বাগতেনীর ভাত॥% 
_-শিবের গান । 

ছে'চোর--নীচাশয়, হীন-প্রককতি | 

ছে'চা--লোভী। 
ঝু'টি__খোপা, কবরী । 

হাতের চোটে|-_-করতল। 

চাড়-চেষ্ট]। 

শোংরা। 
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চেঠী__চেষ্টা, উদ্তম। মাইন্দ্ের__মাহিয়ানাদার, ভূতা। ইহার! 

চকি__ককপণ। বৎসর-চুক্তিতে বেতন পায়। 

ঠেটা_ ধৃই | মোছল্-_মৎ্ম্ত শিকারে পটু ব্যক্তি । 

ডেডে--অবিবাহিত চঞ্চল-স্বভাব যুবক 

ডোখ লা_-লোভী। 

ওঞ্চোকৃ- প্রবঞ্চনা | 

ঠায়েন_ খেয়াল। 

থবড়ো-বিবাহষোগ্য 

কন্যা। 

পেকাম-_বুথাতিমানী | [ পর়গণ্থর ]। 

ফিচকেল-_-জটিল-চরিত্র | 
ব্যাত__মুখগহ্বর | “হাঁতে-বাঁতে ঠিক থাকলে 

আধারে ভাত থাঁয়।? 

বাদোর--অপারিষ্কৃত । 

তাইজ. জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্বী । 

ভাউই--কনিষ্ঠ ভ্রাতার পতী। 

ভেশশ।--- বিশাল বপুবিশিষ্ট বুদ্ধিহীন বাক্তি। 
মোড়ে _খর্বকায় হুর্ববল ব্যক্তি । 

শঁক-শ'কানি-__কৃতিত্বাভিমান। 

শান--ঘোমট|। 

হাবুচাবু--থতোমতো। 

লেরোল্--ললাট। 

পীলুই- শ্লীহা, প্রীহারোগ । 
জাং__জজ্ব!। 

হোটো-_ হাটু। 
গুড়,/ল__গোড়ালি। 

পাইট-করাণী- দাসী, ঝি। 

ধেঙোর্--পার্বত্য জাতিবিশেষ। 

লেট _নিয়জাতীয় হিন্দু । ইহার! সাধারণতঃ 

কষাণের কার্য করিয়! জীবিক1 উপার্জন 

করে। 

কির্শেন-_কষাণ। 

বমসে অবিবাহিত 

গোছল্-_বুক্ষারোহণে পটু বাক্তি। 

আটকুরো-নির্বংশ | 

ছিতুশ, ছেতোঁশ_অগ্ুভবের আধিকা, ন্নায়- 

বিকতা, অসহনীয়ত।। 

ছিতুশে লোক- সামান্ত অলুখে শয়বিক উত্তে- 

জনাবশতঃ যে ব্যক্তি অধিক কাণ 

রোগ ভোগ করে। যাহার ক্ষতাদি 

সহজে আরোগ্য হয় না। “এমন ছিতুশে' 

লৌক যে একটো৷ কীট] ভুকৃলে ছ 

মাস পড়ে' থাকে ।” 

কাল 

আমুতী-__অন্বুবাঁচী। 
ওশুজ __অশৌচ। 
অ|কাবাকি__তাড়াতাড়ি। 

আফসার্--সচরাচর | [ 'আকসর্ | 

জাড়ের দিন-__শীতকাল। 

থরা-_গ্রীক্মকাঁল। 

বাইর্শে-_বর্ধাকাল। 

ডাওর্-_-বার্দলা। 

চট কোরে, চপ. কোরে, ঝপ কোঁরে-- 

সত্বরতার সহিত । 

উঠনি-_বুষ্ঠির সময় মাছ-উঠ| | 

বন্দেজ্-_সময়া নুযায়ী ভ্রব্য নরবরাভের বন্দোবন্য। 
বাওর্__বাতাদ। 

ঝোড়-ঝড়। 

বিয়েন বেলা প্রাতঃকাল। 
সপ্্া। বেলা--সন্ধ্যাকাল। 

সঞ্জা। বাউরে এল- _সন্ধ্য! উত্তীর্ণ হইল। 
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জল থাবার বেলা-_-মান্দা ১*টার সময়। 

পরোব্ পাইল্_-পৃজ! পার্বণ, উৎসবা । 

লবান্__নবাহ্ন উতৎ্সব। 

সোমোত্বো বয়েস-_-যৌবনকাঁল। [সমর্থ বস] । 

লেওর--শিশির | 

ভাতবেল।--আহারের সময়। 

শিয়েন্ বেলা__ন্ন।নের কাঁল। 

ঘুর্ঘুট আধার-_সুচিভেগ্ক অন্ধক।র 

আমাবোৌশে-'অমাবস্ত। | 

কাতি--কান্তিক মাস। 

জোনাক রা'ত- জোতস। রাত্রি। 

জোনাকে ফিং ফুটছে--জ্যোতনালোকের 

প্রাচর্ধয | 

বেশতৃষ। 

আডটি -অসুরীয়। 

কাকৃনী-_রৌপ্য-গথিত কন্কন। 
উদম্-_অনাবৃত, নগ্ন। 

গিলিপ--ওয়াড়। [ পারসী "গিলাঁফ? ]। 
গুদুড়ি__ছিন্ন কন্থা, ছিন্ন ও জীর্ণ বন্জা। [ পোর্ভ- 

গীজ--গোদিম্ ] 

বুটি--কবরী। 

কাঁনি- বস্ত্রের খণ্ডিতাংশ, নেকড়া । 

চহোট্-_চাঁকৃচিক্য, আভিজাত্যাভিমান। 

চাঁব্কী-_থুন্সি। 

ত্যাক্, ভেক--ভৈক্ষ্য, ভিথারীর বেশ। 

শান--ঘোমট।, মুখাবরণ । 

মাল। তিলক--৫বষ্জবের বেশ। 

মাল। চন্দন-বৈষ্ণবের সংস্কার । 

খাড়_রৌপ্যবলয়বিশেষ । 

ইান্থলি-_-রৌপাহার। 

পাঁউরো--মল, রৌপ্যনিন্মিত পাদদাভরণ। 

সাহিত্য-পরিষণ্-পত্রিকা [২য় সখ্য 

ফেরানি--বালিকাঁর পরিধের ক্ষুদ্র সমচতুক্ষোণ 

বন্ত্র। 

বাঙ্ছু-_রৌপ্য-গ্রধি ত বাসৃবলয়। 

দোলাই--বালক বালিকার শীতবস্বিশেষ । 

বিন্দেবুনী-বুন্দাবন হইতে আগত ছাপান 

প[ড়বিশিষ্ট বস্ত্র বা! শাড়ী । 

নীপান্বরী, লীলান্বরী-_নীল সাড়ী। 

ডোর-_ঘুনসী। 

ডোর কোপিন্_-বৈষ্ণবের বেশ। 

সা।ব__পকেট। [পারসী 'জেব? ]। 

ফল ও উদ্ভিদ 

আম শোপরে পেয়ারা । [সফরী আম ]। 

আকোড়-_-মঙ্কোল্ল, কণ্টকবৃক্ষবিশেষ। 

কুঁড়চি-_কুটজ পুষ্প বা বৃক্ষ । ইছার ফলকে 
'বাদোর লাঠি বলে। 

গর্গো'রে-_-শরঞজাতীয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদবিশেষ। 

“কুস্থমবীজ্'সদৃশ ফল। 

কাইবীচ-_তেতুলবীজ। 

তেউর, তেউরি-_-কদলীবৃক্ষের চারা । 

লাটা, নাট।-_বিষাক্ত কণ্টকলতাঁবিশেষ। 

নামাড়_বটবৃক্ষের শূম্তবিলম্বিত শিকড়। 

থকা, থোপা-_স্তবক, কাদি | 

ধা বৃক্ষবিশেষ | ইহার আঠা দিয় ত্রাঙ্গণের। 

গৈঙা পরিষ্কার করেন। 

ডু'রুলি__জলে ভাসমান উদ্ভিদবিশেষ, পান 

বেচোন-_ধাঁন্ের চারা, যাহা এক জমি হইতে 

তুলিয়৷ লইয়া! অন্ত জাঁমতে পুশ্তিতে 

হ্য়। ূ 

শিয়েল কুল-_-অতি ক্ুদ্র কৃষ্ণবর্ণ কুল, শেয়া- 

কুল। কণ্টকবৃক্ষবিশেষ। 

চোকা---খোসা, ফলের গাত্রত্বকৃ। 
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কোষো-_কীচা, কষায়ান্বাদবিশিষ্ট ফল। 

ডিংলে--কুমড়া। 

থানা-শসা প্রভৃতির বীজ বপনের জন্য 

নির্দিষ্ট মগ্ডলাকার সরস স্থান। 

শোঁপরে- লঙ্কা । 

বাঁতী--ফুটিবিশেষ। 

কেদ--আবলুস গাছের ফল। 

মার্বা__শসাবিশেষ । 

রাঁখাঁল কেঁদুরী-__আরণ্য লতাজাত ফলবিশ্ষে। 

স্থানাস্তরে ইহাঁকে 'রাঁখাঁলশস1? বলে । 

'ঘ কল্প মিষ্ট করল।, কাকৃরোল। 

বড়াল--ডেয়াফল। 

মাদার এ । 

লেওর জাঁলি-_নীহার বা শিশিরপাতে শসা 

প্রততির যে ফলোদ্গম হয়; তাহাকে 

লেওর্-জালি” বলে। 

খা্ভ-দ্রব্য 

আ'র্শে-অপুপবিশেষ। 

আমোট-_হিন্দী 'অমাবট' শব্দজাঁত। আমদত্ব। 

আমানি (কাঁজি) সাতোলা- শ্রীষ্মকালে ডালের 

পরিবর্তে 'আমানি স1তোলা' ব্যবহৃত 

হইয়। থাকে । তৈল, লবণ, হরিদা, 

পানিফলপত্র ৪ সরিষা ইহার 
উপক রণ। 

থোয়েনো--খই বাছিয়া লইবার পর তুষাবরণ- 

মধ্যস্থ যে শক্ত থইগুলি পড়িয়া থাকে, 
তাহা ঢে'কিতে কুটিয়া ছাতু প্রস্তত 

হয়। এ শক্ত তৃষমধ্যস্থ থইকে 
(খোয়েনো” বলে। প্রস্তত ছাতুকেও 

“থোয়েনো' বা 'খোয়েনোর ছাতু? 

বলে। টি | 
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উথ রো--মুড়কী। 

থাজারি-_সমুড়ি। [সাঁওতালী 'খে.জরি' ]। 

পেটেলি--গুড়ের চাঁকৃতি, পাটালি। 

ভাজা-তোলা-_নানাবিধ ভৃষ্ট তরকারি 

সিঝে পোড়া- সিদ্ধ ও দগ্ধ, যেমন আলুভাঁতে 

ও বেশুনপোড়া । সংক্ষিপ্ত রন্ধন। 

চেকা-_অম্নাম্বাদ ৷ 

পুঅ--অপুপ। 

লবান্্--নবানন। 

মলান-মুণাল। পদ্মডাটার তৃগভস্থ শুল্র 

নিয়জাতীয় বালক বালিকাঁগণ 

পু্ষরিণীর পাক হইতে 'মলান' তুলিয়া 
খায় 

ভেইটু-পাকা শালুক ফল। ইহার মধ্স্থ 

সর্ষপবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজগুলিকে 

ভাজিলে লঘুপাক খই প্রস্তুত হয়। 

পশ্চিমে এইরূপ খইএর মো প্রস্তত 

করিয়৷ বিক্রয় করে। 

অংএ। 

ক্রিয়াপদ 

আকাচাক1| ভালা মুগ্ধভাবে ইতস্তত: দৃষ্টি 

নিক্ষেপ । 

আকাবাকি কর1-_ সত্বরত1 অবলম্বন করা । 

আখালা--প্রক্ষালন করা। 

আমুলেযফ ) 
টকিয়! যাওয়1। 

আম্লিয়ে ষ' 

আবুরে রাখা-_বত্তপূর্ব্বক রাখিয়। দেওয়া। 

কারে পড়া--বিপাঁকে পড়া। 

উকুট'--অস্বেষণ করা । 

উশকিঞ্ডে দে--উত্তেজিত করা। [উৎ+- শিখা] 



১৪৬ 

ওলিয়ে য”পড়াত ক্কান্ত হওয়া। পচিয়া 

মাওয়।। 

ছাটা-_পদদদলিত কর!। 

ঝিমে- সহ বৃষ্টিপাত। “বেবতা ঝিমেইছে'। 

কাজিয়ে করা-_ঝগড়া কর] । 

কিরে করা--দিব্য করা, শপথ কর|। 

খচলান্ত করা-_বিরস্ত কর!। 

খপ করা--সত্বরতা অবলম্বন করা। 

খপ খপ করা--অনুশোচন! করা । 

খপ খপানি-_পশ্চান্তাপ। 

থিটুকেল করা-_কুৎপিৎ নিন্দা করা, অপবাদ 

দেওয়]। 

ঙেরিমেরি করা ক্রোধ প্রকাশ করা। 

তাঙ.রে রাখা--সঞ্চয় করা। 

দি/ছুড়ে খ'__রুচিপূর্বক আহার কর, বাইবার 

সময় বাছ-বিচার না করা । 

ধাতাল করা-_নানাঁবিধ কার্য্যের জটিলতায় 

বিরক্তিকর কার্ধ্য করা। 

গুভাল করা--মাবর্জনাপৃর্ণ করা। অপরিষ্কার 

করা। 

ঠুল__লাফান,-“কি আনন্দ হ'ল রে ভাই, 

কি আনন্দ হ'ল। হুচির ওপর তালবড়া 

ঠুলইতে লাগিল ॥” 

তকে।ল্লবি করা-_বিশ্বাম্ঘাতকতা করা । 

তাকৃতুক করা- এন্ত্রালিক মন্ত্রাদি দ্বারা 

বশীভূত করা। বাহা ওষধাদি প্রয়োগ 

দ্বারা বশীতৃত করাকে 'ওযুদ করা' বলে। 

তুতিঞে বাতিঞে কাজ করান মি কথা 

তুই করিয়া মন্তুর খাটান। 

থেছুড়ে দে-..ভাড়াইয়। দেওয়!। 

সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [২য় সংখ্য। 

( পোখুর ) গাবান-_মাছ ধরিবার জন্ত সমগ্র 

পুকুরের জল অপরিষ্কার করা। 

গিদের করা- ছেলেকে আদর করা, 

অহঙ্কার করা । 

ছেলে কা'না--ছড়া বলিয়া ছেলেকে বুম 

পাড়ান। 

ঘাটকে য' স্ত্রীলোকের ভাঁষা। ম্লত্যাগার্থ 

গৃহ হইতে নির্গমন । 

বিগুরে য-বিকৃত হওয়া । এমন বউ 

আন্লে যি আমর সোনার ছেলে 

বিগুরে দিলে।; 

ফোকোশে খ'--ডাইনীর প্রভাবাধীন করা। 

ছেলের জ্বাল৷ ছাড়ে না, ফোকোশে 

থেঞেছে। 

কাটা ভোকা-_কীট! ফোটা । 'পায়ে একটো 

কাট।ভুকেছে। আজ তিন দিন খচং 

খচ করছে।” 

ফরে আনা--কার্যোপযোগী করা । কার্ধ্যানু- 

কুল করা । এত ক'রেও তাকে রে 

আ'ন্তে পারলাম ন|॥ 

পয়মাঁল করা-পদর্দলিত কর! । 

চকাস করা ফরস| করা॥ মেঘ বা বাদলা 

ধরণ করা ] কাটিরা যাওয়া। 

ঝ্যাজকান--ঝযাক্ ঝাযাক্ করা। 
ফুকুলেয-_ফস্কে যাওয়া । 

সুলন-_উচ্চস্বরে চীৎকার করা। 

শাউকরি করা--উদ্দারতার ভাগ করা । 

হালা-_-কাপা। “গরুটো জাড়ে হা'ল্ছে।' 

ইেঁচোলা-_অকল্মাৎ টান দেওয়া। 'দোয়ে 

বলদটে] হিচুলে হিচুলে দড়ি ছি'ড়ছে।' 
“হেঁচোল মারা,স-সহসা আকর্ষণ। 
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(চদিঞে ঘ'-মদর্শনে কাতর হওয়।। তিন থরিশ২-গৌথরো সাপ। 

দিন বাবাকে না দেখে ছেলেটে। আলান-__কৃষ্ণসর্প। 

হেন্লিঞ্ে গেল। 
রুই__-উইপোঁকা। 

নেনোক্তর করা--পছন্দ কর! । মিবিক__মৃগেল মত্হ। 

কুলি দে'_প্রাতঃকালে গোবর'জল দিয়া আধি--ফস্লের অনিষ্টকর কীটবিশেষ। 

মণ্লাকার স্থান জেপন করা। প্রতি পোলু__রেসম-কাঁট। 

বারে ও তুলসীভলায় মারুলি দিতে কীখুরী-_ককাকড়া। 

হয়। 
কানকোটারি__কেন্ন। 

ডাংডান_নৃশংসভাবে প্রহার করা। দোন। গোদা-_গোসাপ, স্বর্ণগো ধিকা। 

চেরীকরা-_স্ত পীকৃত করা। 
হনু-_বানর। 

করার করা--বীঞ্ী রাঁখা। শোশা_ খরগোশ । 

ভরিশ বিরিশ করা-_বিরক্ত হওয়া । কুকিল--কোকিল। 

দিক্ করা-বিরজ্ঞ করা। [হিন্দী ]। ঠলী__এ টুলি। 

দিশ।লীগ।-_দিগৃত্রম হওয়া । বিভি-_নকুল, বেজি। 

নেতাড় লাগা- নানা দ্রব্যের পরম্পর সংলগ্ন ক্রিয়াবিশেষণ 

হওয়া। 
কোঁতি_ কোথায়। 

অগনে পলান_-জলকাঁদা করিয়া অঙ্গন আকাবাকি-_তাঁড়াতাড়ি। 

সংস্কার । আকাচাকা-_বিশ্মিতভাবে । 

পাণুরে ফ'_ ভুলিয়া যাওয়া। আফছাঁর-_সচরাচির, প্রায়ই। | পাঁরসী 

ফাবড়া-যষ্টি প্রভৃতি দীর্ঘ বস্ত নিক্ষেপ করা। 'অকসর্' ]। 

বাসা ছূর্মন্ধ উৎপন্ন হওয়া । একটে। এঁছুর আঁন।ই ধানাই। বৃথ। কথা কাটাকাটি, 

মোল্ছে, ভারি বাসাইছে। ধাঁনাই পনাহী অনর্থক সময়ক্ষেপণ। 

মালুক মারা-_ডিগবাজী মারা । 

জাবজন্তু 

টাদকুরো- ক্ষুদ্র মংস্কবিশেষ। 

কোউঅ--কাক। 

ডালকোউআঅ-দীড়কাক। 

চযাং_ ক্ষুদ্র মত্ভবিশেষ। 

*চি--সর্পা কৃতি সুক্্মুখ মৎগ্তাবিশেষ 

গো-বাগা-_নেক্ড়ে বাঘ। 

ওমুন-_বিনা মুল্যে। 

আদ1-খেঁচরা-_অর্ধিসম্পূর্ণ। 

াঁদোকা--অনর্থক, বাণ:
 

কুন্ঠিঞ্ে_ কোথায়। 

ফারাকৃ-_দুরবস্তী, দুরে। 

হাবুচাবু-_কিংকর্তব্যবিমুঢ় 

শে জাশু'জি-- সোজাসুজি । 

নাঁফানা[ফ--লাফালীফি। 

গ্রীগৌরীহর মিত্র 





চতুস্তিংশ ভাগ ] [ তৃতীয় সংখ্যা 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
(ত্রৈমাসিক ) 

পত্রিকাধ্যক্ষ 

জীনরেন্দনাথ লাহা 

সূচী 
( প্রবন্ধের মতামতের জন্য পাত্রকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন ) 

১। জ্ঞান উৎপাদ- প্রাচ্য ও প্রতীচ্য......শ্রীযুক্ত নলিনান্স ভট্টাচার্য. ..* ১৪৯ 
২। শ্রীকর নন্দী, বিজয় পঞ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত 

যুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্বনিধি এম এ ড় ১৬১ 

চক্্ীদ্কাছেলল্ »নুণজ্বভ্লী 
স্ব্গায় নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মৃহাশয়-সম্পীদিত ও পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত 

চণ্তীদাসের পদাবলী নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে । সম্প্রতি পরিষৎ স্থির করিয়াছেন যে, অভিজ্ঞ 

সম্পাদকসজ্বের দ্বারা সম্পাদিত চণ্তীদাসের পদাবলীর এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করা 

হইবে। এই গ্রস্থ নির্দিষ্টসংখ্যক মুদ্রিত হইবে । ধাহারা এই গ্রন্থ লইতে ইচ্ছা! করিবেন, 
তাহার! নিম্নলিখিত ঠিকানায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের নামে ১ এক 

টাক! পাঁঠাইয়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। 

শ্রীপ্রীপদকপ্প-তরু-_ চতুর্থ খণ্ড 
প্রকাশিত হইল 

_ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ সম্পাদিত। পদকল্পতরুর পরিচয় অনাশ্যক। 

এই খণ্ডে পদাবলী-সংগ্রহ শেষ হইল। মূল্য সদস্ত-পক্ষে ১২ শাখা-পরিষদের 
সদস্য-পক্ষে 2০ এবং সাধারণের পক্ষে ১।৯। পঞ্চম ( পরিশিষ্ট ) খণ্ড যন্তরস্থ। 



(২ ) 

লিজ (001791 ) কিলমশ্খিত 

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 
যুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ অনুদিত 

মূলা-সদশ্ত-পক্ষে-১২) শাখারিষদের সদস্য-পশ্গে ১০, শীধারণ-পক্ষে-১। 

ন্যায়দর্শন 
বাৎস্তায়ন ভাষ্য--চতুর্থ খণ্ড | 

সম্পাদক-_মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ 
এই খণ্ডে নানা প্রসঙ্গে নানা দার্শনিক তত্বের এবং গোঁড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল 

গ্রন্থাবলদ্দনে বিচারপূর্ব্বক বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিশদ ভাষায় আলোচনা করা হইয়াছে 

নানাদর্শনপরমাচাধ্য পপ্ডিত শ্রীমূক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব এই পুস্তক পাঠ করিয়। লিখিয়াছেন-_ 

গবঙ্গভাযায় এইরূপ পণ্ডিত ও বিচারপর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ আর হয় নাই, সংস্কৃতেও অধুনা হয় 

নাই |” পঞ্চম অর্থাৎ শেষ খণ্ড ন্তস্ত। 
মল্য_-পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ১।০ শাখা-পরিষদের সদস্ত-পঙ্ষে ১০০, সাধারণের পক্ষে ২২টাকা। 

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 
গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ভপ্রীস্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার 

মন্দির । ইহা একটি বুপুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপগ্ীঠ নামে জনশ্রুতি আছে । 
এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে । দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী, মহাকীল--ভৈরব | ই, আই, 
আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেশনের অদ্ধ মাইল পুর্বে মন্নির 

সেবাইত-_প্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় । 

৬২ টীক্চান্স পল্লিবদ্গান্থাবলী 
এখনও পাওয়। যায়। এই বইগুলির মূলা সদন্ত-পক্ষে ১৫০ ও সাধারণ পক্ষে ২২।%০, কিন্ত 
পরিষদ্গ্রস্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সন্ত পক্ষে ৬২ ও সাধারণ-পক্ষে ৭২ মূল দেওয়া হইতেছে । 
_-১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্ঘভ্রমণ, ৪1 তীর্থমঙ্গল, ৫ | বিষুুমুত্তি- 
পরিচয়, *। গঙ্গামঙজগল) ৭। োতিষ-দর্পণ, ৮। ছুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, 

১৯ । ধশ্মপূজা-বিধান, ১১। সারদা-মঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মুগলুবধ, ১৪ | মুবগলুদ্ধ- 

সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুখির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পরকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), 
১৭। শ্রীকৃঞ্চবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৯। ্থায়দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড )। 

মাথুর কথ। 
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দর্ভ-প্রণীত 

শ্রীযুক্ত অুল্যচরণ বিদ্ভাভূষণ মহাশয়-লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা সমেত | 
বৈদিক যুগ হইতে আরস্ত করিয়া বর্তমান কাল পর্য্যন্ত মথুরার ধারাবাহিক সচিত্র 

ইতিহাস | মূল্য--সদস্য পক্ষে ২২, শাখা-পরিষদের সদস্ত ও সাধারণের পক্ষে ২০ | 
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হংস্থ-সাহিত্যিক-ভাগার 
কতিপয় সহৃদর ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে চুঃস্ক সাহিত্যিকগণকে সাহাধ্য 

করিবার জন্ত একটি ভাগুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত এই ভাগু!বে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী 
দত্ত মহাশয় ২১০০২ ছুই হাজার এক শত টাকার কোম্পানীরকাগজ এবং নগদ ৯২ টাক! দান 

করিয়াছেন। এতঘ্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লন্ধ অর্থ এই ভাগ্ারে নী হয় |... 
(ক) বৃন্দাবন-কথা_্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দন্ত । মূল্য--সাধারণ পক্ষে ২॥* সদস্য পক্ষে ১৪০ 
খে) মেঘদূত (মূল, অন্থর ও পদ্যানুবাদ )-_শ্রীধুক্ত পাচকড়ি ঘোষ ১২ ৭, 
(গ) খতু-স'হারম্ (মুল, টীকা ও পঞ্াানুবাদ ), গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব ১২ ১২২ 
(ঘ) পুষ্পবাণবিলানম্ (মূল ও পদ্যান্ুবাদ ) বিধুভৃষণ সরকার 1%* 1%০ 

(ও) উত্তরপাড়া-বিবরণ অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 1৭ 1০ 
(চ) ভারত-ললন৷ রাম্প্রাণ পু //০ 1০ 

৬ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্বৃতি-রক্ষার জন্য কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার রচিত হ্বল্দিল্লী পরিষৎংকে দান করিয়াছেন। মূল্য ॥, 

পরিষদের সাধারণ-ভাগারের পুষ্টির জন্য শ্রীযুক্ত প্লীনাথ মেন মহাশয় তাহার রচিত জ্তাম্বাশজ্ঞ 
(১ম ও ২য় খণ্ড) দান করিয়াছেন । মূল্য ১২ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রজপুর-শ্থাখার প্রকাশিত এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রব্তি- 
প্রণীত গৌড়েল্স ইর্তিহাঁতন, ১ম খণ্ড, ০0 এবং ২য় খণ্ড --মুসল- 
মান রাজত্ব ১1৯1 র 



( ৪ ) 

“অপ্রকাশিত-পদ-রতববলী” ও “্রম-মঞ্জারী” 

ধাহার! টৈঞ্চব-কবির পদাবলী-পাঠের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে চাহেন, তাহাদের 

“গীতগোবিন্দ,। “পদকল্পতরু”) প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ 

মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় শতের অধিক উৎকৃষ্ট 

অপ্রকাশিত পদাবলী-পূর্ণ স্থবিস্তৃত ভূমিকা, পদ-স্থচী, রদ-স্থচী ও শব্দ-কোষ-সম্বলিত 

“অপ্রকাশিত পদ রত বলী” ও রস-শাস্ত্রে অতুলনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ভাঙ্ছুদত্তের রস-মঞ্জরীর বিস্তৃত 

ভূমিকা, স্বচী ও রস-বিষ্লেষ-সম্ধলিত স্বমধুর পদ্যান্ববাদ পাঠ না করিলে চলিবে না। 

“অপ্রক/শিত পদ-রত্বাবলী” ঢাক! বিশ্ব-বিগ্ভালয়ে "বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শাখার বি, এ পরীক্ষার 

অন্থতম পাঠ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ প্রসংশা-স্থচক 

অভিমত হইতে কয়েক পঙক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

_ “বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ৪ নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের 

প্রভূত উপকার করিয়াছে; এ সম্বন্ধে আপনার রৃতিত্ব সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার 

করিবেন।”- রবীন্দ্রনাথ ৬ 

“এই সকল অপরিচিত পদ-কর্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্বাবলী। অসাধারণ কবিত্বগ্রভায় 

সমুজ্জল। বাংলার প্রাচীন ঘুগের প্রকৃত কবিত্ব-রন-উত্স এই সব বৈষ্ণব-পদাঁবলী বঙ্গ-সাহিত্য- 

রসিক মাত্রেবঈ সমাদর লাভ করিবে।”- প্রবামী 

“রিস-মঞ্চরী:ত শায়ক-নাফিক!র স্বিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ বিবৃত হইয়াছে । সেই বিবরণী অপূর্ব 

কবিত্ব'রসে মাওত। »* * * রস-শার্সব্ষয়ক এই গ্রস্থখানি বাঙ্গালাঁয় অন্ুবাঁদ করিয়া 

তিনি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভ।জন হইয়াছেন ।”--ভারতী 

“অন্থবাদে সতীশবাবুর স্থনাম কেবল রক্ষিত হয় নাই, বদ্ধিতই হইয়াছে । এই 

রসমঞ্জরীতে কেবল আদিরসেরই সৌদাহরণ বর্ণনা আছে। আদি-রসের নামে বাহারা 

শিহুরিয়া উঠেন, তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িয়। রুচি-সংস্কার করিতে আমরা অন্থরোধ 

করি।"্হিতবাদী 

মূল্য যথাক্রমে ২২ টাকা ও 8০ আনা। 
গুরুদাসবাবুর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত প্রেসে ও ঢাকেশ্বরী মিল পোঃ, ঢাকা, 

শ্রীযুক্ত ঘতীনচন্ত্র রায় এম এ ঠিকানায় প্রাপ্তবা। 



সক্পোজননজিদননী নাল্লীহমজ্ভন সঙ্সিত্তিল মুখপত্র 
বঙ্গলন্মমী 

অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে বদ্ধিত আকারে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধ, 
গল্প ও কবিতায় এবং চিত্রে স্থশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। 

বঙ্গপাহিত্যের লব্বপ্রতিষ্ঠ লেখিকা 
ঠাকুর-পরিবারের প্রখ্যাতনাম। বিছ্ধী 

উ্ীক্মমত্তী হেক্মলততা দেল্ী-সম্পাছিত। 
মহিলাদের উপযোগী এরূপ সব্বাঙ্গনুন্দর মাদিকপত্রিকা ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় 

প্রকাশিত হয় নাই। বন্তা, বধূ, গৃহিণী, প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ 
করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এখধং সমগ্র জগতের মহিলাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও 

উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন । আর বাংলার গ্রামে গ্রামে মহিলা-সমিতির 

ভিতর দিয়া যে কর্মের শ্োত প্রবাহিত হইয়। জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছে, 
তাহার মহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন । বার্ষিক মূল্য সডাক ৩1০ “ভি-পিতে ৩1৮, 

্মযানেজাবু, 'িজ্ষলস্ঞ্মী' 
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। 

পশ্চিমবঙ্গের বো ব্যান ব্রাহ্মণ । 
(প্রাচীন গোঁড়ব্রাঙ্গণ ইতিহাস) 

বাজলার “গোঁড়াছ্য-বৈদিক” ব্রাঙ্ষণসমাজের পশ্চিমবঙ্গীয় শাখা, ব্রহ্মার মানসপুক্র 
মহর্ষি বোর বংশধর “ব্যাস-বৈদিক” ব্রাঙ্মণগণের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশিত 
হইয়াছে । প্রথম খণ্ডের প্রথমাংশে নিয্ললিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে ।- ত্রক্মলোক, 
মহর্ষি বোঢর জন্ম, ঝউমন্ত্র ও ১৮শ পুরাণপ্রণেত। মহর্ষি বোট, দ্বাপরাদিতে পুরাণ ও 
উপপুরাণের উৎপত্তির ইতিহাস, বোঢুর “ব্যাস' উপাধি, সরযৃতীরে ব্রদ্মলোকত্রষ্ট বোঢ়, 
কোশলদেশে সরযূতীরে গৌড়দেশ, বোর উর্বমুনিকন্য। বিবাহ, বোঢ়র পুত্র মহাতপা 
বোচুর বেদব্যাস দ্বৈপাঁয়নের নিকট বেদপাঠ, বোঢুর নয় পৌল্র ও জামাতৃত্রয়ের মহর্ষি 
টজমিনির শিষ্যত্বগ্রহণ ও সামবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যয়ন, বেদবেদাঙ্গপারগতা, চন্দ্রবংশীয় 
ৃপতি শাস্তম্থ ও ব্রক্ষশাপগ্রস্ত। গঙ্গার বিবাহে বোঢ়র পৌন্র মহর্ষি হংশের মন্ত্রপাঠ, 
বোঢবংশধরগণের যৃঘুতস্থ, বিছুর ও যছুবংশীয়গণের যাজকতা ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, তাহাদের গৌড়- 
বঙ্গবিজয়, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে গৌড়দেশ, গৌড়ে বো, ব্রাঙ্ষণ উপনিবেশ, গৌড় ও বোঢ়, 
ব্রাহ্মণনম্মিলন, গড ব্রাঙ্গণের গোত্র ও প্রবর, সামবেদীয় কৌথুমশাখীয় বোঁঢু ব্রাঙ্ষণ ও 
য্জুর্ক্েদীয় কান্থ ও মাধ্যন্দিনী শাখাধ্যায়ী গৌড়ব্রাহ্মণ, কাশ্ীর দেশ হইতে শ্রীহট্রে গৌড়- 
ব্রাঙ্ষণ উপনিবেশ, পশ্চিমভারতীয় ও বঙ্গদেশীয় গৌড়ব্রাঙ্মণ, গড়ে বেদ ও পুরাণ 
শান্্রালোচনা, গৌড় ও বোট, ব্রাঙ্মণগণের “ব্যান” ও “চক্রবর্তী' আখ্য। প্রাপ্তি। দ্বিতীয়াংশ 
ন্রস্থ। গ্রস্থখানি বনু গবেষণাপূর্ণ এঁতিহাসিক তন্বে পরিপূর্ণ। মৃল্য প্রতি খণ্ডাংশ 
| চাঁব্রি আনা মাত্র। 

গৌড় রিসার্চ সোসাইটা, /885585জ 
লাগাতার বোঁঢু শ্রীনীরদবরণ মিশ্র চক্রবর্তী । 

| প্রকাশক-__ 
দত্ত লেন, খুরুট, হাওড়া । ,বোড় শ্রীবিমলাচরণ মিশ্র চক্রবর্তী | 
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জ্ঞান উতপাদ_ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 

জ্ঞান কি, বস্তর সহিত মনের সম্বন্ধ, ভগানের গ্রকারভেদ আছে কি না, সত্য ঝ। প্রম।- 

জ্ঞান কি করিয়া হয়, গ্রমিতিস্থলে প্রমাত। কাভাকে ধরা যাঁয়, ভ্রমের স্থান কোথায়, এই 
সকল প্রশ্নের সমাধান মনন্তত্ব অগ্ব| তর্কশাঙ্স দারা হয় ন|। সেই জন্গ জ্ঞান উৎপত্তি সব্ষন্ধে 
একটি ত্বতন্ন তত্বের আঁবশ্তকত! হইয়াছে এবং ইত্রাজীতে উতাকে “এপিস্টেমোলজি” বলে। 

তবে মনস্থন্ব ও তর্কশীস্ত্র জ্ঞান উৎপন্ত বিচারে সাহচর্ধা করে, তাহা বলা আবশ্যক | 

জ্ঞান প্রকৃতপ্রস্তাবে একাকী উৎপন্ন তয় না, ইত জে্েয়ের অর্থাৎ বস্তু বা বিষয়ে 

অপেক্গ। করে । যদি জগব্ট। না থাকিত, তাহা ভইলে বোধ হব, মানবজ্ঞান, নাগাজ্জনের 

শূন্যে পরিণত হইত এবং সপ্গাণ না থাকার সকলেহ বিনা সাধনার নিন্বাণ লাভ করিতে 

পারিত। পাঁচ ইন্ডিয়ের দ্বানা বস্থ7 সংপাঁদ আমরা পাউয়। থাকি, তাহা বন্ধ গ্রাচীন কলি 

হইতে মানুষ জানিয়াছে। মনোবিজ্ঞানে এই পাচ ইন্দ্িযের স্থলে আরগ কএকটি সংযুক্ত 
ভইয়াছে__তাঁভারা সাধারণতঃ টদভিক বা শারীর ক্রিয়াব অন্নভূতি২। প্রাকৃতিক পদার্থের 

দারা কোনও অজ্ঞাত নিধনে এই ইন্সিরগুলি অভিহ্ত ভয় এবং ভাতার ফলে বিভিন্ন 

ংবেদন ভয়। সংবেদনসনৃহ জাতি গুণ অভতি বিভিন্ন ব্াঁপার লইর| বস্বগ্রহ বা উপলব্ধিতে 

(পারসেপশন্) পরিণত হয় এখানে9 কোন অপরিচিত নিরমে উহা মানসিক আকরি 

(আইডিয়া) প্রাপ্ত হয় ৪ উত অবধৃত হই] সার জ্ান্সেপ্ট ) আকারে মনোমধ্যে নিহিত 

থকে এবং হাভীকে আমণ স্বাত বলি।  আব্শিক মনস্তদের যেসপ রীতি দীড়াইয়াছে, 

তাঁভাতে ঠৈতন্টের স্থান নাই | হভর1২ কনসন্নেদ্ বা চৈতগ্ঠের কগ। না বলাই ভাল। পুর্কোন্ত 

সংস্কারগুলর আমরা পশু, উাঙ্ছদ, জোতিক্ক এভুতি এক একটা নাম দিষ। থাকি । তাভাঁর 

পর সাধন্মা, বৈধন্দম্য বোপ-কার্ধযাটাও অনেকের মতে ইন্দিয়ের দ্বারাই হইয়া থাকে, কিন্কু সেটা 

ঠিক নহে । কারণ, গ্রভণ-কা্যটই ইন্রির দ্র| নিষ্পন্ন হয়, তুলনা কার্ধা কি কনিয়া হইবে ? 
এই স্থৃতি জীবজীবনে এক অঙ্কৃত ব্যাপার । সংস্কারসনূহ অলক্ষিতভাবে কোথায় ও কি 

প্রকারে থাকে, তাহা বল! যায় না। বাহাতঃ দেখা যায় যে, এই স্মৃতি না হইলে জীবের, 
বিশেষতঃ মানুষের এক দণ্ড চলে না। চলে ন। বলিয়া! যে 'একটা শক্তি বা বৃত্তি আপনি 

আসিয়া পড়ে, তাহার কোনও কারণ নাই | ইহার মুলে উদ্দেশ্র আছে বলিলেও একশ্রেণীর 
তার্কিক উদ্দেশ্টে্ত কগা শুনলে কুসংক্ছার বলিবে। যা হউক, স্মৃতি আছে বলিম়াই 

১। “ধর্দনংগনি” নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে “চিন্তপপাদকওম্” শব্দ প্রথন অধ্যায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে । সংস্কৃতে উহ 

“চিত্ত-উৎপদ* এবং এ পুস্তকে চিন্ত ব1 জ্ঞানের উৎপত্তি কি ভাবে হয়, তাহাঠ দেখান উদ্দেগ্ঠ । উহারই অনুকরণে 
উৎ্পপাদ শব্দ ব্যবহৃত হইল । 

২। 01:92010 56195201017, ৩ 21616010985, 



১৫০ সাহিতা-পরিষত-পত্রিকা (অসংখ্য 

মান্য ভাবিতে পারে এবং ভাবিতে বা চিন্ত। করিতে পারে বঙ্লিয়া জীবজগতে মানুষই 

উন্নত। কোন বিষয় ভাবিতে হইলে আমাদের একটা লক্ষ্য থাকে এবং উহার অনুকূল 
বিষয়গুলি আমরা শ্মলণ করিও উহার মধ্যে যেগুলি আবশ্টক, তাহাই প্রতি মনঃসংযেগ 

করি এবং অপরাপর বিষয়গুলি আপনা আপনি মানস কেন্দ্র হইতে তিরোহিত হয়। 

ভাহার পর বিতর্ক 'ও বিচার করি অর্থাৎ দ্রব্য সম্বন্ধে যে 19 ক্রিয়া জানা আছে, 

উদ্দেশ সাধনে তাহার উপযোগিতার বিদ্ আলোঢনা! করি । এ স্থলে যদি ছইটি লক্ষ্যের 

বিষয় থাকে, তাহা হইলে উভয় পক্ষে সাধন্ধ্য ও বৈধঘধ্য লো ভুনা করি এবং অবশেষে 
একটা সিদ্ধান্ত করি অথবা করিতে পারি না। 

পূর্বক 'থত সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিই আভান্তনীগ । বস্থসগুতেল ইলিগৃলীত গুণ ও ক্রিয়া- 
৬ চি সকল মানসপটে মে ভাবে অন্বিত হইয়া থাকে, তাহা শইদাই তোলাপাড়া। তবে সংবেদন 

গ্রকৃতগ্রস্তাবে দৈতিক ক্রি) তাহান পর যে সকল স্তা দিয়া ইন্জিয়গৃহীত উত্তেজন! 
কারে পরিণত হয়, তাহা মান/সক। এখন দেখিতে হইবে, এই মানসক্্িয়া বিশেষভাবে 

মান্মুমেরই হইঘ়া থাকে এবং উহ| যে আধারে বা যাহা অবলম্বনে ভয়, তাহাই অহংব্যাপার। 

যাহ! মানস ব্যাপার, তাভা তাঁহার নিজের এবং আভ্যন্তরীণ এবং যাহ মনকে সজ|গ কঙিতেছে, 

তাহা তাহার নিজস্ব নহে -বাঁভিবের বন্ধ । তবে কতকগু।ল বিষয় যদিও শুদ্ধ আধ্যাত্মিক, কিন্ত 
তাহাদের অনভূতি বাহ পদার্থের ম্যাপ ভই॥| থাকে, যেমন সুখ ও ছুঃখ, ভাব ৪ রস (ইমোশিন্)। 

মনপ আকুৃতি১ সংস্থার, বিচার প্রভৃতি সমস্তই মনোধিজ্ঞানের অন্বর্গত 'এবং নামযেজিত 

সংস্কার ও সিদ্ধান্ত তর্কশান্ষেো বিশয়। এই উভন অর্থাৎ মমস্তন্ব ও তর্কশাস্স মিলিয়। জ্ঞানের 

ও মতো পরিচয় আমাদিগকে দিদা গাষ্ট্ি | 

মনের প্রক্রিয়া লইঘ়া পণ্ডিতদের মধ্যে কোনও গোল নাই । তবে ঘনের প্রকৃত অবস্থা 

বা উহার নিজের রূপ লইয়া মতঈ্বধ আছে এবং তাহাবই সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ স্থলে দিতে 

চেষ্টা করিব। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মনটা শাদা কাগজেন মত। শিশু এই শাঁদা 

কাগজ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে এবং এক একটি প্রাকৃতিক উত্তেজনাণ সহিত তাহা 

ইন্দিয় ক্রিয়াশীল হইয়া! নৃতন নূতন জ্ঞান উৎপন্ন করে। তাহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, 
ইন্জিয়লন্ধ জ্ঞানসমূহ অনুবন্ধ নিয়মে (এসোসিরেশন্) সজ্জিত হইয়া চিন্তাধারা উৎপন্ন 
করে। যখন যেটুকু আবশ্ঠক, তাহা এই নিয়মধশেই জ্ঞানকেনো উপস্থিত হয়। বাঁহ্িক 

জগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ, অন্তগতে সেইক্প অনুবন্ধ নিয়ম । এই জন্য তাঁহাদের মতকে 
মানসঃসায়ন মত বলে অর্থাৎ বাহ জগতে যেমন পরমাণুপুঞ্ত * দ্বাধুক আঁকার ও পরে দ্রবো 

পরিণত হয়, সেইক্গপ ইন্জ্িম়জনিত খণ্ড জ্ঞান, রূপ, গন্ধ, জাতি গ্রভৃতি লইয়া সংস্কার ও 
পরে চিস্তা কালে যথাযথভাবে স্বস্থানে উপাস্থত হয়। এ মতেন আজকাল বড় আদর 

সিসি 
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নাই এবং ই লক, হাঁর্টলী, মিলদ্ধয় ও বেনকর্তক পৌষিত হইয়াছে । তবে মিল ও বেন 

উহ্থার নূতন আকার দিয়াছেন। ইহাদের অপর নাম “এমপিবিসিদ্ট 1” 
পূর্বোক্ত মতের প্রধান গ্রতিদন্দী পণ্ডিতপ্রপান ক্যান্ট। অনুবন্ধবাঁদীরা দ্রবাকেই 

বড় করিয়াছেন এবং মন তাহাদের চক্ষে একটি যদ্ত্রাত্র। এই বস্তসমূহ মননাঁঘক যে 

ইন্জিরদবার দিদা পতিত হইয়া নিজে নিজে আপন আপন স্থান খুজিয়া লয় এবং মনটা 

একটা! নিজ্ষিটি আধারমাত্র। ক্যান্ট মনকে প্রীধান্তি দিয়া, উহাতেই কতকগুলি জ্ঞানের 

ব্যাপার আরোপিত করিয়াছেন । গুণ, সংখ্যা, সম্বন্ধ এবং সম্তাবন। প্রভৃতি বোধ ও কাল 

এবং কতকপরিমাণে দেশেরও বোঁধ মন বা বুদ্ধির স্বকীয় সম্প্থ। - ইন্দ্রিয়গ্রাহহ বস্ত- 

সমূহ মনের এ শক্তি দ্বার! সুরপ্রিত হইয়া মানবঙ্ঞানে পরিণত হয়। অন্ুবন্ধমতে দ্রব্যই 
সর্বস্ব, ক্যান্টের মতে ড্রবাগুলি সামগীমা, জ্ঞানাকারে পরিণত হইতে হইলে মনের সাহায্য 

ভিন্ন হয় না। যেঘন গৃহনিম্দীণে ইস্টক, কাষ্ঠ, লৌহ প্রভৃতি উপকরণমাত্র, সেইরূপ বাছা 
জগৎ উপক.শমাব্র, উহাদের সংস্থান ও সন্নবেশ মনের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে । মন 

যতক্ষণ সংখা।, পাঁরনাগ, সন্ধন্ধ গ্রর্ততি তাহাও স্বকীয় বুত্তিগুলি বস্ত্র উপর আরোপিত না 

করে, ততক্ষণ উহাকে জ্ঞান বলা যাঁর না, উহ! নির্জিকল্পক একটা কিছু প্রতীতিমাজ । তবে 

মন্ঃকষ্ট জ্ঞানও ব্বহারিক জ্ঞানমাত্র, স্বয়ণজ্ঞান১ ইহার পশ্চাতে আছে, তাল ইন্দ্রিয় 
গান নহে বলিয়া আমাদের বোঁধগখাও নভে | প্রজ্ঞা (দিস) যনের সর্ধপ্রধান শক্তি এবং 
উহার সাহাঁষ্যে আমাদের ধর্ম ও নীতিবোধ ভইয়া থাকে এবং উহা দ্বারাই আমরা স্বরূপ- 

লোকের বা পরমার্থতত্বের আভ।স পাইনা থাক । 

স্পেন্সারও ক্যান্টের মতই দর্শনতত্বে অবলক্থন করিঘাঁছেন। তিনি নব্য বিশুঞ(নের সাহায্যে 

দেখাইয়াছেন যে, আমাদের ইভান ও টিন ন সামগী হইতে পারে, হবে উহা জ্ঞান 

নহে। জ্ঞান সর্বতোভাবে বস্তগ্ট নঙে উহার হুল আকার মনঃহষ্ট এবং ক্যাণ্টও তাহাই 
দেখাইয়াছেন। এই মুল আকার বংশপবম্পপালব শক্তিবিশেষ।  সাদৃগ্যবুদ্ধি বা সমতাবুদ্ধি 

আমাদের জ্ঞানের একট মূল আকার। বস্বন্ধদেন সমানতাবদ্ধি মনোনিহিত নৈপুণ্য বিশেষ, 

তাহারই ফলে আমরা সমান অসমান বুঝি। জ্যামিতির প্রথম স্বতঃসিদ্ধও জ্ঞানমুখী, 

উহ। বস্তমুখী নহে । এইক্সপ ভাবের জ্ঞানকে স্বতোবুদ্ধি বলা যায় । 
আজকাল আরও কএকটা মত প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই চারি 

কথ! বল! আবঠ্ঠক। ধাঁহীদের জড়ত্বে ও জড়বাদে অধিক অনুরাগ, তাঁহারা সকল বিষয়েই 
জড়কে প্রবল করিতে চীহেন। সেই সম্প্রদায় সাইকোলজিকে আর প্রাচীন আকারে দেখিতে 
চাঁহেন না। সম্ষিৎ, সংবেদন, উপলব্ধি প্রস্ততি তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানে স্থান পাইবার 

যোগ্য নহে। উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা অসার কল্পনামান্র। আমর! কেবল জানি, উত্তেনা'ও 
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তাহাঁর ক্রিয়া । অর্থাৎ জড়ের উত্তেজনা ও তাঁহার ফল যাহা কিছু। প্ররুতির 

আলোক গ্রভৃতি সামগী স্নারুপ্রান্তে ইঞ্জরিরসমূহকে অভিহত করে ও তাহাঁর ফলে যে 
একটা ক্রিয়। হয়, সেইটিই আমাদের বৌধগম্য । কাঁজেই জীবশরীর, অতএব মাঁনুষের শরীরও 

এক একটি যঙ্স্বয্ূপ 9 ্ঃ বাহা প্ররূতির সংস্পর্শে আসিরা যখন যেক্পূপভাবে প্রবস্তিত হয়, 

খন তাহাই করে। তাভার সন্িৎ, ভাভার চিন্ত।, তাভার ইচ্ছা, তাহার সখ, তাহার ক্রোধ, 
তাহার রস ্গ্গ্ এ সকলই প্রকৃতির ক্রিরা এবং প্রকৃতির যা হি ক্রিয়ার দ্বারা 
মাসের ক্রিগ। ও ব্যবহার নিরদ্িত হইতেছে । ্ 

ইহাদের মধ্যে প্রথম ভাজা এই মত অনুসারে সন্বিৎ অহং প্রভৃতি 

কিছুই নাই । এমন (ক, জীবের স্বতোবুদ্ধি বলিয়া কোন শক্তি নাই ৷ ছিখগ্ডিত ব্যাংএর পায়ে 

স্থচি বিদ্ধ করিলে সে মণ্তক না থাকাতেও তাহার পা টানিঘা লয় .অথবা ছিন্নমুণ্ড কুকুরের 

পায়েও এক্ষপভাবেণ উত্তেরন। দিলে মে তাঁর পাদ ঢালনা করে। ইহাদের মুণ্ডহীন 

অবস্থাতে এক্সপ ভাব কি কপির হয়? গ্রথমতঃ ইহাদের স্পশক্গারু-গ্রান্ত উত্তেজনার সংবাদ 

ীয়কেন্দ্রে লইয়া যান এবং তথ| হইতে সাখুশক্তিআোত গবাহিত হইনা, পায়ের পেশীদেশ- 

লগ্ন চালক স্বাযুতে (মোটর নাভ) পৌছায় ও সেই ইঙ্গিত অনুসারে পায়ের পেশী চালিত 
হয়। বলা বালা, মনা কেবল ছুইট। ক্রেয। মাত্র দেখি । প্রথমতঃ গাদ্ধের নীচে উত্তেজনা 

ও পাদসক্ষোচ । উহান পপ পর কিক্রিদা হর, ঠাভা সম্পুণভাবে আনুমানিক । তাহা ছাড়া 

মনের একট। স্বতন্ধ অধিকার আছে, যেহত উন্ধার ইচ্ছ। অনুসারে যে কোনও অঙ্গ চালনা 

করিতে পারে। কাঁজেই যন্রবাদট। সকল মানসিক তন্বের ও অবস্থার তৃপ্রিজনক ও রুচিকর 
ব্যাথা। দিতে পারে ন| | 

আনও একটা নৃতন যর্দবাদ হইছে, তাহাকে 'ট্রাগিপম্ত বলে । এই বাদটির বয়স অধিক 
নহে এবং লৌএবপ্রম্খ শারীর তন্থবিৎ পঞ্ডিতেণ ইতাঁর উপ। খুব ঝৌক দিয়াছেন। উত্তিদ- 

সমূহ ক্রয্যরশ্মির প্রভাবে রশ্মির দিকে অগ্রসর হয় এবং শিকড়সমস্ত রস ও পুষ্টিলাভের জন্য 
নিয়ে গমন করে, ইহা অনেক দিন হইতে জান! আছে । কিন্তু ইহ। কেন হর, সে বিষয়ে লোকের 
ততটা দৃষ্টি আকৃষ্ট ভয় নাই। ইহাদের এই ছুইটি গতি লহযা রি নামটির সৃষ্টি; কারণ, 

উহার মৌলিক অর্থ “ফে 78 | টর্এ অর্থাৎ কোনও কাণণে ইহারা সাঁধারণ দিক্ ছাড়িয়! 

অন্য দিকে ফিরে। সম্প্রত এই সন্ধে আনেক ক্ষুদ গ্রাণী লইয়া টুর করা হইতেছে । 

পক্ষাবশিষ্ট কীটকে কাঁচে? ব।কৌেন মধাস্থ জলে ছাড়িয়া দির, যদ একটা আলোকরশ্মি তাঁহাদের 

মুখের উপর বাঁ একটি চোখের উপন পাঁতিত কর হয়, তাহা হইলে সেই আলোকরশ্মির প্রভাবে 
পপ পি ও পালি সপ্ন শিরীন তি শী শশী শি শিস শি সতত ০ীশিশীশি িক্পীশ্ীা উপ 
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তাঙাদের চোখের দিকের স্নীযু উত্তেজিত ভয় এবং সেই জন্য তাহাদের সেই দিকেন পাখাও 
সঙ্গে সঙ্গে নড়তে থাকে এবং যতক্ষণ রশ্মি ক্রিয়াশীল থাকে, ততক্ষণ তাঁহাদের এক পাখা 

নড়ার জন্ত ঘুরপাক খাইতে হইবে। পতগসমূহ যে আলোকরশ্মির কাছে ঘুরিতে থাকে, 
তাহ! পূর্বোক্ত কারণেই হয়, যদিও সাধারণ বিশ্বাস যে, আলোকে প্রফুল্ল হইয়া কীটসমৃহ 
আলোকের সহিত খেলা করে। এই জন্ত লোঁএব সাহেব বলেন যে, ত।বৎ জীবেও বাবহার 
ও আচরণ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক ক্রিমাদারা নিষ্পনন হয়। সম্বিৎ, ইচ্ছা, গ্রণয়, ভালবাস, 
ও সকল কিছুই নয়--উলগ্গ প্রকৃতির তাড়না মাত্র । যাহা হউক, এই মত অল্পে অল্পে মনস্তত্বের 
ক্ষেত্র আক্রমণ করিতেছে । 

আর একট| নূতন মার্কিন মত গরচলিত হইরাছে এবং এই অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত মতে 
সম্প্রদারবিবোধ9 উপস্থিত হইয়াছে । এই মুভটন নাম আচবণবাদ বলা যাইতে পারে। 

উক্ত মতাবলখী পঝ্িতেনা9 একগ্রকান যন্দবাদী বটেন। প্রাটান মনোবিজ্ঞানে তাহাদেরও 

অর্ধ নাহ, আবার তীভারা একবারে আাুসক্বপ্রবাদী9 নহেন। তাগাঝা মনোবস্থ, সন্বিৎবস্ত 

প্রভৃতি অসাণ কসন। গুণ করতে আন্ত নহে অথ আমু যে হানে! মুল অথবা মস্তি, 

স্থৃতি 'ও জ্ঞানকে একই বন্ধ বশিঘ। শ্বীকার কদেন না। তাভাদের মানব রে মানবের 

বাহিক ও মানসিক কম্ম। ম্যাকড়গাল ঘানবের আনসসমট্টি আছে, তাহা অস্বীকার 

করেন ন। 'এখং তিন পুরাভাবে য্ধবদীও নেন | তিনি বলেন যে, জীবের আটরণে বা 

কন্মে লঙ্গা আছে, উদ্দে্ আছে) জীব, বাতা(তা।ড৩ কাগজের গে।লকের মত নহে | ওয়াটুসন্ 

সাহেবও এই মতের একজন অধিনারক | জ্ঞানসমষ্টি আছে, কি নাই, তাভা বিচার করিবার 

তাহার মতে আবণক নাই । 'আচরণই আ।নাদেণ বেবধিগমা এবং আচরণই মনস্তন্থের আলে।চনার 

বিষয়। মাঁকডুগাল বনেন, কাট ৬ইতে আস্ত করিয়া সমেক্দণ্ড ও ্তন্গায়ী জীব অবধি 

গ্রত্যকেরই স্বতে|বৃদ্ধি আছে । কাঁজেই মানুবেনও স্বতোবুদ্ধ ও স্বতঃএবুত্তি আছে । জীবমাত্রেই 

এক মহাপ্রাণের২ বশে কোনও অলঙ্গিত অজ্ঞাত পথে আপনাকে ভ।সাইয়৷ দিয়াছে। 

ওয়াটুসন্ ও হোল্ট, ইহীণ। উভবেই মানুষের ক্রিয়া বা আচণণ প্রভযাবত্তক্রিয়াৰ উপর 
গ্রতিষ্ঠিত মনে করেন। পগুত ম্যাকডুগাল বলেন, ইতর জীবের স্তায় মান্ুমেরও কতকগুলি 

স্বতৌবুদ্ধি বা মূল সংস্কা9গ আছে-_সন্তানএকষা-বুদ্ধণ সংগমবুদ্ধ, কৌতুহলবুদ্ধ, খাগ্ঠসংগ্রহবুদ্ধি, 

যৌথবুদ্ধি ইত্যাঁদি। এই সকল বুদ্ধর ব| সংস্কাণের প্রেগণ।ধ মান্তমের ব্যবহার |নম্পন্ন হইয়া 

থাকে । একাদকে স্বতোবাদ্ধ ও অপণ দকে ভালবাস, দ্বেব, স্বদেশপ্রেমিকতা ইত্যাদ্দি। 

এইগু/লগ মান্তযের মনে সতত স্বতঃ বণ্তমান। তাহা'দগকে ভাব (সেন্টিমেন্ট ) বলা যাইতে 

পারে । ইহা ছাড়া ঃসও আছে অর্থাৎ ক্রোধ, ভয় গ্রসতি আছে । এই রসগুলি স্বতোবুদ্ধির সহিত 

জড়িত এবং উহাঁরই সঙ্গে প্রকাশ পাইয়া থাকে । ইহা হইতে আমরা মানবজ্ঞানের একটা 
পপি ও এপি শিপ শি 
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দিক পাইতেছি অর্থাৎ বুদ্ধির দিকৃটা। কিন্ত কতকগুলি বিশ্বীসও মানুষের আছে, অতএব মনঃ- 

গ্রকোষ্ঠ দুইটি স্তস্তেব উপর খাড়া হইয়া আছে-_একটি বুদ্ধিমুখী ও অপরটি বিশ্বাসমুখী। 

বুদ্ধিদ্ধারা জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের দ্বারা ধর্ম, নীতি ও বিজ্ঞান প্রত্থৃতির সূল তথ্য বা 
বাদ। 

ইহাকে মনন্তত্বের নবতত্ধ বলিতে পাঁর! যাঁয়। প্রাচীন আত্মাবাদ, অন্ুবন্ধবাঁদ, স্বাতৌ. 
গ্রহণবাদের সহিত এই মতের বিরোধ । আবার শুদ্ধ স্নায়ু বা মন্তিফজন্য জ্ঞানবাদও এই 

নবাতস্্রের গ্রীতিকর নহে, কাঁজেই এই নূতনতর তন্গেন প্রতিষ্ঠ।। এখন জ্ঞান সম্বন্ধে 
অপরাপর সমগ্তাও আছে, সেই বিষয়ের উল্লেখ আবশ্টক । 

জ্ঞান উভয়বাহিনী অর্থাৎ একদিকে ইন্দ্িযগৃহীত প্রাকৃতিক পদার্থ ও তাহাঁর পর 

উহর একট। সংস্কার এবং এই ছুইয়ের সমদয় জ্ঞানে । এই সংস্কার ও গ্রারুতিক পদার্থের 

মধো কোন্টি গ্রহণযে।গ্য বা কেন্ট প্রামাণিক? এইখানে একটা! সমন্তা | বার্কলী বলেন, 

পদার্থ বা দ্রব্যের বার্তা আমরা জানি না) তবে আমরা জানি, আমাঁদের উপলব্ধি বা সংস্কার, 

ইহ! এক প্রকার বিজ্ঞানবাদ। স্বরূপতঃ বস্তর রূপ বঝ| কোমলঙ। কঠিনতা আছে কি না, 

তাহ। আমাদের জানার কোনও সম্ভাবনা! নাই, তবে আমরা উচ্ছার সংস্কার মাত্র জানি । 
বন্ধ আমর! যথার্থ ভাবে জানি, ইহা লোকারত মত উইলেও বাস্তবক পক্ষে মনোগৃহীত 

সমাচার ভিন্ন বস্তর আর কোনও নিদশস নাই। ষ্ট়্ট মিন এই মত গ্রহগ করিয়াছেন, 

তবে তিনি ইহা স্বতন্নতাবে দেখিয়াছেন। 

মন ও বস্ত ছুইটি বিভিন্ন সমগী অথচ ইহাদের সম্মলন ও সামশ্রন্ত কি করিয়৷ হয়, 

এই প্রশ্ন সকল প্ডিতকেই কোন না৷ কোন ভাবে প্রক্ষুবধ করিয়াছে । ডেকার্টেরে মতে 

« ঈশ্বরকর্তৃক সময়ে সময়ে এই এক্য২ সম্পন্ন হইয়া থাকে। লাইবনীটজ বলেন, এই 
_. খকাও পূর্বব্যবস্থিত। স্পেন্সার্ বলেন, বস্ত্র যথাযথ জ্ঞান আমাদের হয় না। তবে উহার 
থে ভাগ হয়, তাহা রূপান্তরিত সত্তাৎ । আমাদের দেশে যোগ।চার ও সৌন্রাস্তিক 

সম্প্রদার বান্থার্থের অস্তিত্ব সন্বন্ধে সন্দিহান এবং যোগাচারীর বাহার্থের অস্তিত্ব অস্বীকারই 
করেন। তবে সৌত্রীস্তিকের! বাহার্থ অনুমানের বিষয় বলিয়! থাঁকেন। 

ষ্ড়দর্শনের স্ত্রকারেরা জ্ঞানমূলে ই্িয়জ জ্ঞানকেই প্রাধান্ত দিয়াছেন। কাজেই তাহারা 
সকলেই “এম্পিরিসি্ট” ৷ তবে এ সঙ্গে মীমাংসক ভিন্ন সকলেই যে|গজ জ্ঞান বা প্রাতিভ 

জ্ঞান মানিয়া লইয়াছেন। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রথম অবস্থা নিবিকল্পক অর্থাৎ তাহাতে জাতি, 
দেশ, কাল প্রস্তুতি কোন উপাধ বা বিশেষণ থাঁকে না, উহ! কেবল জ্ঞানমাত্র। পরে 
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৩ [১1৩-63020115109৫ 12107000, 
৪1180598016 169110), 
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জাঁতি প্রভৃতির সহিত উহা সবিকল্পক জ্ঞানে পরিণত হয় এবং তৎপরে “আমি ইহা 
জানিতেছি* এইক্সপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের নাম অনুব্যবসায়। 

বাহার্থ বিষয়ে যেমন এক সম্প্রদায় অনিশ্যয়ত| স্থির করিরাঁছেন, তেমনি ইহার বিরোধী 

নশ্রদায় বস্ত্র সম্ভীব১ জোরের সহিত ধরিয়া লইয়াছেন। বলা বাঁনুল্য, ইহাঁদের সংখ্যাই 
অধিক। আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই বাহ্সত্তাবাদী, কেবল 
বৈদাত্তিকেরা বাহ্ পদার্থ ব্যবহারিক ভাঁবে সৎ বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। 

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত, তাহার জ্ঞান্মাত্রেই আপেক্সিকৎ বা গরিচ্ছিন্ন,। এইজ্সপ 

মনে করেন। তীহাদের মতে বস্তর স্বপ্ূপ আমাদের পক্ষে অজ্ঞেয়। বস্তর চিহ্ুমাত্র 

আমরা জাঁনি, তাহাদের যথার্থ প্রকৃতি আমাদের জানিবার উপায় নাই। জগতের পশ্চাতে 

নিরুপাধিক, পুর্ণ পদার্থ আছেন আঁর তাহা ছাড়া যাহা কিছু, তাঁত সোপাঁধিক, পরিচ্ছিন্ 
বা আপেক্ষিক । ইহার মধ্যে হেগেল, ব্রাডলী ও রয়স্ এই পূর্ণ পদার্থকে একভাবে 
দেখিয়াছেন, আবার হ্যামিল্টন্ ও স্পেন্সার ইহা অস্ঠভাবে দেখিয়াছেন। বৈদাত্তিক মতও 
ইহার সহিত উল্লেখ করা যাঁইতে পাঁরে। 

এ স্থলে আর একটি বিষয়ের আলোচিন! মাবগক। আমাদের জাতি বা ব্যক্তিজ্ঞান 

কি ভাবে হইয়। থাকে? পাঁশ্চাতা পণ্ডিতদের মধ্যে এক দলত আছেন, তাঁভারা জাতি- 

জ্গান পূর্ণমীত্রায় স্বীকার করেন এবং তাহার বলেন যে, আমাদের গরু বা কুকুর গ্রাস্থৃতি 

এক একটা জাতিবাঁচক জীব বা উশ্িদের জ্ঞান আছে। অপর দল" বলেন যে, নাম 
বা শব্ষই জাতি বুঝাইয়। থাকে, উহার প্রকৃত মত্তা নাই। 

যাহা হউক, অতি সংক্ষেপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জ্ঞান সম্বন্ধে মত এই স্থান সন্নিবিষ্ট হইল। 

মন এবং বস্ত, এই উভয়ই সমস্যাপূর্ণ। জড়বাদ, যদ্্বাদ, ইন্দ্রিয়বাদ, চিন্বাদ প্রভৃতি 
বিভিন্ন চিন্তে গ্রতিফলিত হইয়! জ্ঞানবাদ তত্তৎক্ষেত্র অনুসারে শ্ষরিত হইঘ়াছে। হয় ত " 

প্রত্যেকেই আপন আপন স্বন্ধে কিছু সত্য বহন করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত তত্ব গুহাতেই 

নিহিত আছে। ধাঁহীরা চিত্তকে একবারে জড়ধন্মী বলিয়া মনে করেন, তাহারা কি করিয়! জড় 

বস্ত, চিত্তরূপ জড়ের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহার কোন৪ কারণ 

দেখাইতে পারেন না । গতিশীল গোলক স্থির গোলককে অন্ভিঘাত করিলে শেষোক্ত গোলফ ও 
গতিশীল হইয়া থাকে, ইহা সত্য; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কেহই জানে না, তাহারা .কি 
করিতেছে ; ইহাঁও বুঝিবার বিময়। জীবচিত্ত সন্ধে জড়বাদ ঠিক খাটে ন।, যেহেতু উহার অভি- 
ঘাতের পর আঁর একটা পরিণাম হয়, তাহাই জ্ঞান। এই স্থলে একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য বলিয়া 

১ [২69115, 

২। 1২6150116, 

৩। ইহাদের নামও চ২5৪1151. 
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তাঁহা তুলিয়া-দ্রিতেছি। কোন একজন খ্যাতনামা কেম্ত্রিজ জ্যোতিষাচার্ধয “নব রিলেটিভিটি” 

সন্ধে এইকপ মন্তব্য প্রকাশ করিযাছেন,__“এই নৃতন নিয়ম পদার্থতত্বের নিয়মসমূহকে একত্র 

বাঁধিয়। রাখিয়াছে ও সুক্ষা গণনার পঞ্গে সুবিধা করিয়! দিয়াছে । কিন্ত বস্তর গুঢ তত্ব সম্বন্ধে এই 

জন শাখ ও শামুকের খোলার গ্যায় অসার। যে অজ্ঞাত সামগ্রী ভৌতিক জগতের অন্তরে 

অন্তরে রভিযাছে, তাহাই আমাদেব জ্ঞানবস্থ এবং উহা পদীর্থতন্বের গ্রাণালীতে খুজিয়া 

পাওয়। যাঁয় না। যেখানে বিজ্ঞান খুব অগ্রসর হইন্দাছে, সেখানে মন গ্রক্কতিকে যত' 
টুকু আশ্রদান করিয়াছে, ততটুকুই সে প্রকৃতির নিকট হইতে পাইয়াঁছে। অজ্ঞাত সলিল 

রে পদচিহ্ন দেখিয়া তান উৎপত্তি সম্বন্ধে বাঁদের পর বাদ রচনা করিয়াছি এবং পরে 

হউতে জীবের আকুতি পুনর্গঠন করিতে সমর্থ ভইয়াছি। কিন্ত হায়! সে আকৃতি 

রা ৮”, বা রিতু মাঘের বাদ অন্থুবাদের সংখা নাই। রিন্ম জড়ই বল, আঁ 

মনই বল, তাহাঁদের ব্বক্গপ ব তাভাদের এল আঁকার সন্বন্দে আমরা কি জাঁনিয়াছি? বুদ্ধি 

€-উগ্মপ্রাণ্থ নাহ্থঘ নিজের যতটুকু অধিকার, 'নছের যেক্গপ এবত্তি ও মানসিক ভাব, তাভাই 

তিনি মনুয্যসমাজকে দিয়াছেন । 

এই আবকাঁশে জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক | দুভগাবশতঃ জ্ঞান শব্দটি আমাদের 
অতি মদীরণভাবে বাবহ|র করিতে হয়। ইংরাজী “কগনিশন্৮, “এক্সপিরিঘ়েন্ন”, পকন্সেপং 

শন্”, “নলেজ, “সেনসেশন, "কনশস্নেস” প্রত্ততি বোধের বিভিন্ন সংস্থানের বিভিন্ন নাম না 

থাকার আমাদের জ্ঞান একই বাবভার কগিতে হয়| মতা তক, যত দিন বাঁঙ্গাল। সাহিত্যে 

দর্শনের দেহ গরিপু্ট না ভয়, হত দিন আমাদের এক অপ দি অপর অঙ্গের অভাব পুরণ করিতে 

হইবে। পণগভেনা জ্ঞানের আনেক গাকান ভাগ করিরাছেন। (১) (ক) সাগনৎজ্ঞান, 

(থ)অসাক্গাৎজ্ঞান। সাক্ষাৎজ্ঞান-যাঁতা ইব্দিএগেটর তর এবং অসাঞ্গাৎ জান, যাভা তাভা হয় না। 

(২) একবিষয় জ্ঞান, যেমন গে।, বক্ষ ইভাদি এবং অনেকবিণয়াতিত জ্ঞান, যেমন বৃক্ষ গ্রভৃতির 

উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, আকৃতি প্রকৃতির জ্ঞান। এই জ্ঞানদ্ধধাকে এক হিসাবে বাটি ও সমষ্ট জ্ঞানও 

বলা যার। (৩) পরোক্ষ 9 'অপরোক্ষ জ্ঞান (সিডিবে্টে ৪ ইখিডরেট নলেজ )1 যা! নিজের 

ইি়গেচর হয় নাই, তাহা পরোক্ষ এবং অপবোঙ্গ জ্ঞানের মধো যোগজ জ্ঞান ধনা যাইতে 

পারে। কেহ কেহ (আরিস্ততল ও ক্যান্ট) জ্ঞানকে (ফরম্যাল ও মেটবিয়াল ) তাত্বিক ও 

বাস্তব, এই ছুই ভাগ করিয়াছেন। জ্ঞান একদিকে প্রতাঙ্গ অন্গুভূতি ( এপ্রিহেন্শন্ ) এবং 

আর এক দিকে অববোধ বা বুঝা ( কম(প্রহেন্ধন্)। অন্ধের আলো।কজ্ঞ।ন অববোধ মাত্র | 

(১) 4, 5, 759010860--57009) 11176 চো10 (510৮৬10007, 

(ক) 10700৬16086 1১/ 2০001910191106, 

থে) 107010£€ 2190৮. 
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যাহা হউক, এটৈক জ্ঞানে বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে বিশেষ কোন গোল নাই। ইন্দ্রিয় জ্ঞানে 
যে সংস্কার হয় এবং স্থৃতি সাহায্যে যাহার পুনরুদ্বোধ হয়, সেই সকল সংস্কারের আমর! এক একটা 
নাম দিয়া থাকি, তাহা! পুর্বে বল! হইয়াছে । এই সকল নাম আমরা বাক্যে প্রকাশ করিতে 

পারি এবং এই স্থলেই তর্কশাস্ত্রের উৎপত্তি। চিত্ত! ছারা অনুমান সাহাষো (গ) আমরা এক 
একটা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি এব: এই দিদ্ধাস্ত এক একটি উক্তি। ক্যান্টের মতে আীক্ষিকী 
জ্ঞান ছুই প্রকার-_বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য১ জ্ঞান ও সংশ্লেধক২ জ্ঞান। “বস্থমাত্রেরই বিস্তৃতি আছে,” 
ইহা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য অথব| বিশেষণজ্ঞান, যেহেতু বিস্তৃতি বস্ত্র একটি সাধারণ গুণ। আবার 
“পৃথিবী একটি গ্রহ,» এই উক্তিটি সংশ্নেষক জ্ঞানের পরিচয় এবং ইহাই তীঙ্গার মতে প্রকৃত 

জ্ঞান, যেহেতু ইহাতে একট! নৃতন বিষয়ের প্রতীতি হইল । 
তর্কশাস্ত্রের, অবয়বে আজকাল পগঙ্ঙিতদের ততট! শ্রদ্ধা নাই । ভাতার বলেন, 

উহাতে জ্ঞানের কোনও প্রসারতা দেখা যাঁর ন1। সকল মান্্রষই মরণশীল, অতএব হরিও 

মরিবে, এত জানা কথা । যাহ! হউক, এই প্রাচীন “অবয়ব” একেবারে প্রত্যাখ্যাত 
হয় নাই। তর্কশাস্ত্ের উদ্দেগ্য সম্যক্ বাঁ অবিসম্বাদী জ্ঞানপ্রান্তি। এ জ্ঞান ভ্রমশূনত 
হওয়া আবগ্তক এবং যাহা ভ্রমশূন্ত, তাহাই প্রমাঁজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র এ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ 
করার উপায় দেখাইয়া দেয়। আমর! পূর্বে বলিয়াছি, সংস্কার অবধি মানসিক ক্রিয়া, কিন্ত 
স্কার ছাড়াও জ্ঞান বিষয়ে অপরাপর আবগকীয় সামগ্রী আছে এবং তাহাঁও মানসিক | 

তাহা নিম্নে দেখা ইতেছি। হিন্দু এবং পাশ্চাতা দার্শনিকেরা সংশয়মূলে জ্ঞান উৎপত্তি দেখিয়া 
থাকেন। পাশ্চাত্যের ইহা “ফিলমফিক ডাউট”। ইহাকে কৌতুহল, জিজ্ঞাস। বা জানিবার 
ইচ্ছাও বলিতে পারা যায় । সংশয় হইলেই যে জানিতে পারা যায়, তাহা বলিতে পারা যায় না। 

কতক বিষয়ের জ্ঞান চিরকালই হয় ত সংশয় থাঁকিয়া যাঁয়। মঙ্গল গ্রহে জীব আছে ক্ষি না, 

তাহা এখনও প্রমাণিত হইবার কোনও উপায় নাই। অথব| দেশ ও কাল সাস্ত, কি অনন্ত, 
তাহাঁও জানিবার কোনও পন্থা! নাই। উহা আমাদের পক্ষে এখনও অবিষ্ভা বা অজ্ঞান । 

অতএব জাঁনিবার চেষ্টা থাঁকিলেই যে জীনা যায়, তাহ! ঠিক নহে । কাঁজেই জ্ঞানের ক্রম- 
( ডিগ্রী) বিভাগও হইতে পারে। কতক বিষয় নিঃসন্দিগ্ধক্ূপে জানিতে পার! যায়, কতক 

বা সম্ভাবনা আকারে, আবার কতক পরের মুখে শুনিয়া বা গ্রস্থাদি পড়িয়। ( শব্জ্ঞান ইংরাজী 
অথরিটি ) এবং অপর যাহা কিছু জানি,' তাহা কেবলমাত্র বিশ্বীদা আকাঁরেই আছে। এই 
বিশ্বাসন্ধ জ্ঞানই মানুষের অন্তঃক্রণে অধিকতর স্থান পূর্ণ করিয়া থাকে, যেটুকু আমাদের 
নিজস্ব, যাহা'সত্য ও অন্রাস্ত বলিয়৷ জান, ভাহাঁর মধ্যেও আবার ছুই প্রকার ভাগ হইতে 
পারে-_কতকগুলি অবশ্ঠন্তাবী* বা নিত্য বা অব্যভিচারী, আবার কতক কাঁদাচিৎক, 

গ। অনুমান সম্বন্ধে আলোঁচন! করিতে হইলে প্রবন্ধবিভৃত হইয়! পড়িবে । 
১। 48585150021, ২। 95917060021, 
৬) 6০6$99:, 

৪) ০0017861076, 

গ 
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অর্থাৎ কখনও কখনও হইয়া থাকে । যখন সংশয় একবারে চলিয়া যাঁয়, তখনই সত্যের বা 

প্রজ্জাজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। সংশয় হয় ভ্রমের জন ।॥ কারণ, কোন মান্ুষই' আপনাকে অন্রান্ত 

বলিয়। মনে করিতে পারে না। অতএব প্রমাত্ববাঁধক জ্ঞান হয় কি করিয়া? আবার কি করিয়া 

সত্যকে সত্য বলিয়। আলিঙ্গন করি? ইহাঁর কি কোনও পরিমাঁপক আছে, কোনও জ্ঞাপক আছে? 

যদি থাকে, তাহ! হইলে উহ! মনেরই একটাৎবৃত্তি অথবা মনের অতীত অপর কোনও ব্যবস্থাপক 
শক্তি। ভ্রম সমস্ত দূরীতৃত হইল কি না, তাহ! ত জীনিবার কোনও উপায় নাই। প্রাচীনেরা 
হয় ত পৃথিবীকে ত্রিকোণ বা চতৃষ্ষোৌঁণ অথবা বিল্বৃত বলিয়া মনে করিতেন । এখন আমরা ইহা! ভ্রম- 
সম্কুল বলিয়৷ বিবেচন|! করি। ইহা একট! তীহাঁদের বিশ্বাস মাত্র ছিল, ইহাঁতে সংসারযাত্রায় 
কোনও ইঠ্টানিষ্ট বা বিদ্ব ছিল না। অতএব সত্যের অনুভূতি আধ্যাত্মিক । যিনি সত্যের 

আবিষ্কর্তা, তিনি খষি বা বুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষও স্বীয় ক্ষমত| অন্রসারে সেই সত্যের আস্বাদন 
করিতে পারে। 

, মানুষের সংশয় ভ্রমের জন্ত । যদি সর্বজ্ঞতা মানুষের থাকিত, তাহ! হইলে কোন কথাই 
ছিল না । এই ভ্রমের প্রধান কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয় ও স্থতি। প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকেরা 

ইহ! জানিতেন। ইল্লিয়ের অসম্পূর্ণত| জ্ঞানের প্রধান অন্তরায়, তাঙ্কা আমর! দৈনন্দিন জীবনে 
অনেক স্থমেই উপলব্ধি করিয়। থাকি । আর অনুস্থত বিবয়ও কল সময়ে ঠিক সংবাদ 
দেয় না। এক মাস আগে অথব। ২৫ দিন আগে কোনও ঘটনা ঘটিগ়াছে কি না, অথবা 
কোনও ব্যক্তিকে কলিকাতায় অথবা অপর কোনও স্থানে দেখিয়াছি, কিংবা 

তাহীর সহিত কি বিষয়ে কথাবার্ত হইয়াছিল, তাহা অনেক সময়ে স্মরণ করা যায 
ম।। কাজেই মানুষের ইন্দ্রিয় ও স্থৃতি, উভয়ের উপরেই অবিশ্বস। ভ্রমের কারণ 

সম্বন্ধে অনেক পুন্তকাদি বাহির হইয়াছে, আমাদের দেশের পণ্ডিতদের মধ্যেও অসত্খ্যাতি, 
অন্তথাথাতি প্রস্ততি কএকটি ভ্রমের আঁকার দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ভ্রম & ছুই 

কারণেই হইয়া থাকে অর্থাৎ উহ ইন্জ্রিয়ের অথবা মনের অপটুতার জন্ত উৎপন্ন হয়। 

কিন্তু ভ্রম অন্ত স্থলেও হইতে পারে । চিন্তাকালে বা তর্কস্থলে, সন্বন্ধের ব্যভিচারজন্ত ভ্রান্ত 

উৎপন্ন হইয়া থাকে । যদি কেহ বলে, পণ্ড এবং মানুষ, উভয়ই প্রাণবিশিষ্ট, অতএব পশ্ত 

চতুষ্পদ বলিয়া মানুষও চতুষ্পন। এইস্সপ সিদ্ধান্তে অনৈকাস্তিক ভ্রম আছে এবং ইহা হেত্বা- 
ভাস। তর্কশীস্্রে জাতি বা! ধনী বিভীগের দোষে যে ভ্রম উৎপন্ন হয়, তাঁহা হেত্বাভাস। এই ভ্রম 

লইয়। মীমাংসকের সহিত নৈয়ায়িকের অনেক বাদবিতণ্ড| আছে, তাহা এ স্থলে দেখাইবাঁর 

প্রয়োজন নাই। 
মন অনুসন্ধান করিলে দেখ! যায় যে, আমাদের বার আনা রকম জ্ঞান শবজ প্রমাণ বা 

পরের মুখে শুনিয়া ও কতক অপ্রমাণিত বিশ্বাস, ইহা পুর্ক্বে বলা হইয়াছে । শব্বজ প্রমাঁণ- 
গুলি সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকের কথা বলিয়া উহী৷ সত্য বলিয়া! মানিয়া লই। বিশ্বীসসূহ 
অধিকাংশ স্থলেই ধর্ম, নীতি ও আচার অনুষ্ঠানবিষয়ক। যখন বিজ্ঞান খুব প্রতাপ- 
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শালী ছিল, তখন বিশ্বাসসমূহ অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বিজ্ঞানেরও 

অনেক বাদ আছে;-যেমন ন্ীয়ুবাদ, অভিব্যক্তিবাদ, ঈথরবাঁদ; সেগুলও অপ্রমাণিত 

বিশ্বাসমাত্র। হিন্দু দার্শ'নকেরা৷ প্রায় সকলেই যোগ দ্বারা অনিজ্্রির বা অতীক্জিয় 
জ্ঞান হয়, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই দুল তন্বজ্ঞানের নাম বৌধি।১ কাজেই ,জৈন, 
বৌদ্ধ ও হিন্দু দার্শনকেরা সকলেই একবাক্যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা স্বীকার 

করিয়াছেন । জৈন, বৌদ্ধ (মাধ্যমিক )ও বৈদান্তিকেরা জ্ঞানের ছুই প্রকার ভেদ স্বীকার 

করিয়াছেন। একটা' লৌকিক ও অপরটি অলৌকিক । আজকাল পাশ্চাতাদের মধ্যেও 

ইন্টুইসন্বাদের অল্পে অল্পে আবাৰ আদ হইতেছে। লীবনিজ ও ক্যান্টের স্বতঃপ্রণোদিত 

জ্ঞানবাঁদ উড়াইয়! দিলে জ্ঞানের কোনও অর্থ ই থাকে না। 

সত্যের পরীক্ষা কি করিয়া হয়? কি ভাবে সত্যের সন্যতা! আমরা জানিতে পারি? হিন্দু 

দার্শনিকেরা আত্মাকে সত্যের প্রমাতা ঝা প্রমাণকর্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রীয় সকল 

দেশেই পণ্ডিতের! বস্তর বা অন্তিত্বের সহিত মনের এক্যকে (ক) সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। 

কিন্তু আমরা কি বস্তুর সব গুণগুলি জানিতে পারি? হয় ত কতক জানি, কতক জানি না। সেই 

জন্য সত্যের এই একাবাদপ্রবচনে অনেকে সন্দিহান হইতেছেন। যেহেতু কৰি ০ 

বস্ততে যাহা দেখে, তুমি আছি তাহা ত দেখিতে পাই ন!? জহর বকা হইলকই? কেহ 

বলেন, যাহার বিপরীত কপ্পন। কর| যায় না, তাহাই সভ্ভা২ ) কিন্ধু ই1তও রে দোষ 

আসিয়া পড়ে। ইহা ছাঁড়। আরও বাদ আছে। গ্টায়মতে যাঁভা প্রবৃত্তিজনন-সমর্থ, তাহাই 

সত্য। ঝিনুকের খোল। দেখিয়। যে রূপা মনে করে এবং তজ্জন্ত লাভের বস্ত বোধ করিয়া 

উহা! কুড়াইবার প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে ভইবে, সে উহ। সত্যই রজত মনে করিয়াছে। 

বৌদ্ধেরা বলেন, অর্থক্রিয়াকাবিতই সতোর পরীক্ষা! । ইচাঁতে ও প্রবৃস্তিজননসমর্থবাদে বিশেষ 

 প্রভেদ নাই। 
আজকাল ফোঁন কোন পণ্ডিত একটা! নৃতন গত তুলিয়াছেন--উহার নাম প্রাযাগম্যাটিসম্। 

উহা প্রোতাগোরাসের উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলিয়াছেন,__“মান্ুষই সফল জিনিসের 

পরিমাণকর্তী |” সত্যের জ্ঞান হইতে পারে না। কেহ কেহ অর্থক্রিমাকাদ্িত্ব ইহার প্রতিশবদক্পপে 

ব্যবহার করিতে চাহেন। কিন্তু উহা কতট! সমীচীন, তাহা! বলিতে পারি না। পুর্বে 

বিশ্বীসঙ্মপ জ্ঞানের কথ। বলিয়াছি। তীহাঁরা বলেন, সত্যা জ্ঞানট! লোকের মানের গঠন অনুসারে 

হইয়া থাঁকে। মা্ষের বিশ্বাস, তাহার মত ও ভাবত অনুসারে নির্দিষ্ট হয়। মনে 

“১। শ্রীধুজ হীরেল্রনাথ দত্ত মহাশয-ব্যবহৃত। 

ক। 00:95907.09106, নব্য স্তারমতে তঙ্বতি ততপ্রকারকং জাঁনম্। 

২। [72100116017 ও 11610616906, 

৬1 15100619005, 



১৬০ সাহিত্য-পরিষতপত্রিকা [সংখা 
করুন, ধাহার! জড়বাদী, তাহাঁদের জীবের চেতনা একট! রাসায়নিক ব্যাপার বলিয়া মনে 
হয়; আবার ধাহাঁর। প্রাণ একটা স্বতন্ধ শক্তিবিশেষ বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রাণকে অতি- 

রসায়ন ব্যাপার বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। বিশ্বাসসমূহ কাঁ্ধ্যকরী, হইলে অথবা উহাদ্বারা 
মানুষের বা সমাজের কোনন্গপ অকল্যাণ ন| হইলে সে বিশ্বাসে কিছুই দোষের নাই। 

কতকগুলি বিশ্বাস লইয়া যদি সুবিধা হয়, উহাঁতে কোনও ক্ষতি নাই। বিজ্ঞানেও যে থিওরি 

আছে, তাহাও এই শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। যখন লোকে বিশ্বীস করিত যে, পৃথিবীর 
চারি দিকে কুর্ধা ঘুরিতেছে, তখন তাহারা এ বিশ্বাস লইয়৷ চলায় কোনও ক্ষতি হয় নাই। 
প্র্যাগ মাটিস্মবাদ মনম্তত্, তর্কশান্্র ও দর্শনের দিক্ হইতে গ্রস্থকারেরা বিচার করিয়াছেন। 
ইহাতে এইটুকু বুঝ| যাঁয় যে, সত্য লক্ষ্মীর ন্তাঁয় চঞ্চলা। এক যুগে যাঁহ! সত্য, পরের যুগে 
তাহ অসত্যে পরিণত হইলেও কোনও ক্ষতি নাই | তবে মানুষ বিশ্বাস করিতে ছাড়িবে ন!। 

বাহার ইন্দ্রিযমূলে জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন অর্থাৎ “এম্পিরিসিষ্ট” বা “একস্- 

পিরিয়ন্ স্তালিস্ট” তাহাদের মত অসম্পূর্ণ ও যুক্তিশুন্ত ৷ যুগে যুগে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, 
ধর্ম ও নীভিতে মানবসমাজে নৃতন নূতন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। জ্ঞান একমুখী 
হইলে নৃতনের অবকাঁশ থাকিত না। আদিম মনুষ্াসমাঁজ হইতে জ্ঞানের ব্ছ পরিবর্তন 
দেখা যাঁয়। অতএব জ্ঞনের একটা আত্মনির্বাচন ও স্বতঃপ্রকাশ আছে। যখন যাহা আবগ্তক, 

তখন তাহা আপনার ভাবে জ্ঞানরূপে আপনি প্রকাঁশিত হয়। ইন্দ্রিয়মূহ বস্ত্র লিঙ্গমাত্র 
বুঝাইয়া দেয়। নৃতন সংস্থান ইন্জিয় দ্বার! হয় না। কেবল পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় কি হইবে? 
জ্ঞান যতক্ষণ আত্মদান না করিবে, যতক্ষণ মানবমনে উহা স্ফুলিঙগ আকারে আত্মপ্রকাশ 
না করিবে, ততক্ষণ শত বৈজ্ঞানিক উপায়েও কিছু ফল হইবে না। পাশ্চাত্যের এখন জ্ঞানের 
সেই. রহস্তপুণ দিকটা উপলব্ধি করিতেছেন, তাই আজকাল “ইনটুইসন্চএর এত আঁদর। 
প্রাচ্য পণ্ডিতেরা “এম্পিরিসিষ্ট” হইলেও জ্ঞানের সে রহস্তটা ব্ছ পূর্বে বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্ত 
তাহারা সেই “যতো! বাচো নিবর্ীন্তে অপ্রাপ্য মনস সহ” আস্বীদের জন্ত জ্ঞানের একটা 
স্বতন্ত্র দ্বার থু।লয়া রাখিয়াছেন এবং তাহারা বলেন যে, উহ! বাঁদমাত্র নহে, উহা! ধ্যাঁনগম্য 
এবং, ধানরপ চিন্তাধারাঁয় উহ প্রকাশিত হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সকলই 
ধাঠনসন্ধ একা এ চিন্ত।প্রণীলীর দঘ।না কগতপন্থ 'আমলকবৎ উহাঁর আদাঁন হইয়া থাকে । | 

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য 
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শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত 
বঙ্গভাঁষ। ও সাহিতোর লেখক রায় বাহাছুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীকর নন্দী 

(রায় বাহাছুর মহাঁশয়ের মতে শ্রীকরণ নন্দী ) ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর ন|মুক ছুইজন কবির মহা- 

ভারতের বিবরণ দিয়াছেন। * ১৩৩১ বঙ্গাবের গ্রাতিভ! পররকার চতুর্থ খণ্ডে মৌদতী মৃহদ্মদ 
শহীহুল্ল।হ মহাশয় শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অভিন্নত্ব বিষয়ে একটা গ্রবন্ধ লেখেন। 
বিগত ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববগ্ভালয়ের বাখ্সরিক কার্যযাববরণী (১190901 1২603076) 

নামক পত্রিকায় টক! বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত 'ও বাঙ্গীল! বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীল- 
কুমার দে মহাঁশর এ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পুথিশালার বিবরণীতে গ্রাকাশ করেন যে, শ্রীকর নন্দী ও 
কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অভিন্নত্বপ্রাতিপাঁদক গ্রম।ণ তাহাদের সংগৃশীত পুথিগুলতে পাও 
গিয়াছে । এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া! আমার & সকপ পুথে পড়িবার ইচ্ছা হয়। পুথি 
অনেকগুলি আছে। একখানি পরাগলী ম্হাভাঁরতের পুথির লিপিকাল ১৬১০-১১নক (5 ১৬৮৮- 

৮৯ শ্রী;)। এই পুথিখানি সম্পূর্ণ, অর্থাৎ ১৮টী পর্বই ইঠাঁর মধো আছে; তবে মধো মধ্যে ছুই 

একখানি পাতার অভাবও আছে, এবং কয়েকখাঁনি পাতা অপাঠযও হইনা পড়িয়াছে । আঁমি এই 

পুথিখাঁনিতে (ঢা, বি, ২০২৫ সংখ্যক পুথি) দেখিলাম যে, পরাগলী মহ|ভারতের সর্দত্রই শ্রীকর 

নম্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বনের ভণিত। পাওয়। যার । শহীছুল্লাহ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ 
পর্ধে কেবলমাত্র শ্রীকপ নন্দীর এবং অন্তান্ত পর্বে কেবলমাত্র কবীন্জ পরমেখবর বা কবীন্দ্রে 

 ভণিতা পাওয়া যাঁয়। পুথিগুলি পড়িয়। দেখা গেল, তাহার এ অনুমান অনুপক | স্ৃতরাং আক 
নম্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ছই জন বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন। পরাগলী মহীভারতের নানা পর্বের 

পুম্পিকা হইতে কয়েকটা ভগিতা উদ্ধৃত করিতেছি । 
(১)  শ্ীযুত পরাগল খাঁন মহামতি । দারিদতঞ্জন বির অনাথের গতি ॥ 

কুতুহলে পুছিলেন্ত ভারতকাহিনি | জেনমতে পাগুবে হাাইল রাজধানা ॥ 

বনবাসে আঁছিলেন্ত দ্বাদশ বৎসর । কোন কম্ম করিলেক বনের ভিতর ॥ 

বর্ধরেক কথ। ছিল অজ্ঞাতবসতি । কেমত পৌরসকারে পাইল বন্থুমতি ॥ 

এ ষব রহন্তকথ| সংখেপ করিয়া । পুরান ভারত কথ৷ পাঞ্চালী বচিয়া। 
তাহাঁন আদেশমাল্য মাথে আরোগীয়া | শ্ীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালা রচিয়া ॥ 

ঢা, বি,২০২৫ সং পুথি,মার্দিপর্ব,২৩ পৃষ্ঠা | 

রী ৰ. ভা, ও লা, € চর্খ সং ) ১
৪২.১ ৫ পৃঃ | 
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সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ও সংখ্যা 

বিজয় পাগুবকথ। অমৃতলহরি । স্থনিলে অধন্ম হরেইপরলোকে তরি ॥ 

ভারতের পুন্যকথ। পুন্যবস্তে সুনে পুত্রে পৌত্রে ধনে ধান্যোে বাচএ কল্যানে ॥ 
লক্ষর পরাগল মহিম। অপর | কবিন্দ্রে কহিল কথ। রচিয়া পয়ার ॥ 

__-&, উদ্চোগপর্ব, ৯৯ খ পৃষ্ঠা । 
বিজয় পাগবকথ। অমৃতলহি। স্থনিলে অধনম্ম হরে পণলো[0েক তরি ॥ 

শঙ্থর পরাগল গুণের নিধন । অষ্টাদস ভারতেত জার অবধাঁন ॥ | 

_-খ, ভীক্মপর্্, ১১৯ খ পৃষ্টা । 

ইহলোকে গুখভোগ, পরকালে স্বগপোক, ভারতের পুন্তকথা সুনি। 

শ্রীযূত নায়কবব, গঙ্কর পরাগল, কবিন্দেত পুছে পুনি পুনি ॥ 

বিজয় পাব নাম, পুন্তকথ। অনুপাম, অমৃত সিঞ্চিল কলেবর । 

শববন কলসে ভরি, মহাঁজনে পান করি, কভে| না জাইব জমঘর | 

__&ঁ, কর্ণপর্ব, ২০২ ক পৃষ্ঠা। 
লঙ্কর পরাগল ধর্ম অবতার । কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রঙ্গ পয়ার ॥ 

জীযুত নায়ক লক্কর পরাগল। বিজয় পাগুৰ স্থুনি মানে কুতুহল ॥ 
বিজয় প1গুবকথ। অমৃতলহ্রি | স্থনিলে অধর্শ হরে পরলো[তেক তরি ॥ 

ইতি শ্রীমগাভার্তে পাওববিজয়ে পরিশ্িতজন্মঃ সমাপ্ত; | ্রীরস্্ সর্ব যগতাং 

শ্ীস্ত লেখকে ময়ি শ্রীরস্ত লিখিতং যস্য তসা কৃষ্গপ্রসাঁদতঃ ॥ শুতমস্তব শকাব্দ: 
১৬১০ প* সন ৪৮৬ তেরিথ ২৪ পৌয মার্গসির্ধে। শ্রীকুমুদ পণ্ডিতস্য জী | 

-_ ৪, অশ্বমেধ পর্ব, ২৪০ পৃষ্ঠ| | 

অন্থ,মধ পুণ্যকথা,  কল্পতর ধন্মলতা, . পাতক তাপের নাই ভয়। 

স্থনিতে অমূত বড়, মক্রির আকার দঢ, আর কোথু নাইক সংসয় ॥৬২॥ 

বন্ধুকুলগ্রকাঁশক, সক্রকুলবিনাসক, সমুদ্রেত জেন সসধর। 

লস্কর ছুটিখাঁন, কর্ন সম জর দান, মেদিনি মহিমা সমপর ॥ 

তাহান আদেস মাথে বুধিষ্ঠীর নরনাথে, কবিকে জে র'চল পয়াঁর ॥৬৩॥ 

-_এ, ২৫৫ থ পৃষ্ঠা। 

শ্রীকর নন্দিএ কহে বুঝিয়া সংহিতা । যৌমিনী রচিল জেন ভারতের গাথা ॥ 
_-, ২৫৩ ক পৃষ্টা । 

অশ্বমেধ যজ্ঞকথ। অনৃতের সার। কবিন্দ্র পরমেশ্[]্ের রচিল পয়ার ॥ 

_ী, ৩১৫ খ পৃষ্ঠা। 

একলক্ষ নবতিন কেক হৈল সার। কবিজ্্ পরমেশ্বরে রচিল পয়ার ॥ 

লঙ্বর পরাগল ধর্ম অবতার । জাহীর আন্দেসে হৈল ভাঁরত বিস্তার 



গন ১৩৩৪ ] শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ১৬৩ 

জে জন সম্ত্রম বুদ্ধি না করে ভারতে । সবান্ধবে পচিৰ নরক রৌরবেতে ॥ 

্রাঙ্মন বুদ্ধিএ জদি হাঁংসএ তাহাক। ধর্মশান্ত্রে কহিল নরক কুস্তিপাঁক ॥ 

জৌড় হস্তে সর্ধত মাগএ পরিহার । স্তুন সুন মহাজন বচন আ্গার ॥ 

পুস্তক কারণে নীম হল ধরাতল। লঙ্কর পরাগল গুণের নাগর ॥ 
ভাঁহাঁন আদেসমাল্য মাথে আরোপীয়া । শ্রীকর নন্দিএ কহে পাগলি রচিয় ॥ 

ইতি শ্রীমভাঁভারতে পাঁগুববিজয়ে ্বর্গারোহণ পর্বঃ সমাপ্তঃ ॥ শ্রীরস্ত্ সর্ব য্গতা* 
প্রস্্ লেখকে ময়ী। শ্রীরস্ত লিখিতং যন্ত তথ্য কষ্প্রসাদতঃ ॥ হরএ নমঃ | * *। 

শকাব্দাঃ ১৬১১ পরগনে ভুলুয়া সন ৪৮৭ তেরিখ ৭ টেবশাখ রোজ বৃহষ্পতীবাঁর দস দওড 

গতে সমাপ্ত ॥ শ্ররকুমুদ প্ভীতশ্ত স্বকীয় পুস্তকমিদং স্বাক্ষর ! 
_-খ, স্বর্গারোহণ পর্ব, ৩৪২ ক প্ৃষ্ঠা। 

কর নন্দী ও কবীন্দ্রের ভণিতাযুক্ত *পুষ্পিকা মহাভারতখানির সকল পর্কেই পাওয়া 
যাইতেছে । .এইঙ্ধপ ভণিতা যে একখানিমীত্র পুথিতে পাওরা গিরাছে, তাহা নহে । আর 
একখানি পুথি হইতেও কয়েকটা উদাহরণ দিলাম । 
(১০) সংগ্রামে রন করএ। রনেতে পাইল ভএ, সবে মিলি রহিতে না পারে। 

বাঢ়ে আউ ধন্মজস সর্ধলোক ভএ বস, গ্রঅঞএ করিতে ফোনে পারে 
বিজএ পাগুব নাম, সর্বগুনে অনুপাম, পুন্যবন্থে সুনে ছুই কানে। 
লস্কর জে পরাগল, প্রনমিল বন্ুতর, ন।মকিঙ্রি বাটে দিনে দিনে ॥ 

শ্রীকর যে নন্দ কবি, তাহার বচন ধরে, রচিলেক পাথগলি প্রকার । 

কুয় পা সংগ্রাম, যুদ্ধ ছিল অন্ুপাম, দেন হইল জম অবতার ॥ 
_ঢাঁ, বি, ২০২৪ সং পুথি, দ্রোণপর্ব, ২২৮ ক পৃষ্ঠা । 

(১১) ভাগে ভাগে লাগে জোঁধ, বাহিনির বিরোধ, অস্ত্র সব এড় ঝকে ঝাকে। 

পদবন্দ বিস্তার, কতেক লিখিব আর, কুরু পাঁঞু যুদ্ধ পরিপাক ॥ 

রূদ্বংস জত্ব কর, সম্পদ মনিসা চর, লঙ্কর পরাগল খান । 

পদবন্দ সোন্দর, কবিন্দ্র পরমেশ্বর, রচিলেক ভারথ বাখান ॥ 

উভয় লোকের সন্ধি, পাত্রেত সুঙুত বুদ্ধি, পুন্কথ| অগুতলহরি | 

স্থনিলে] অধর্ম্ম ক্ষয়, সংগ্রামেত হএ জয়, সবে পিয় কল্পঘট ভরি ॥ 

--এ, দ্রোণপর্ব, ৩১২ খ পৃষ্ঠা (লিপিকাল ১২০৭। ২৯ ফাল্তুন )। 

(১২) ভারথামৃতসির্ধর্থং রসং বিজয়পাঁওবং | 

পায়ং পায়মতে৷ নিত্যং মহাকিঙিপর[1]দ্বিতং ॥ 
গ্টপরাগলখানন্ত মহাস্থুগ্রহগৌরবাৎ। 
দেসভাসামের্্যবাব্য [1] কৌতুকাদকরোৎ কবি [£]॥ 

"-ী, ১২৫ ক পৃষ্ঠা। 



১৬৪ মাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [সংখা 

এই সকল বিক্ষিপ্ত ভণিতা এবং পরাগল ও ছুটিখানের নামোল্লেখ দেখিলে শ্রীকর নন্দী 'ও 

কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে অভিন্ন ব্যক্তি, তন্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও যোগ্য কারণ দেখা যায় 

না। সম্ভবতঃ “কবীন্দ পরমেশ্বর শ্রীকর নন্দীরই উপাঁধি। শহীছল্লাহ সাহেব এই অনুমানই 
করিয়াছিলেন । ছুই জন লোকে সম্মিলিত চেষ্টায় গ্রস্থথানি লিখিয়াছিলেন বলিয়৷ মনে করিবাঁরও 

কোনও কারণ নাই। কারণ, 'শ্ষেমেল্দ ৪ “কেতকাদীসের মত যুগ্ম নাম গ্রন্থের কোনও স্থানে 

পাওয়া যার নাই । যেখানে শ্রীকর নন্দী” 'আছে, সেখানে “কবীন্দ্র বা “কবীন্্র পরমেশ্বর নাই; 
আবার যেণনে 'কবীন্্ আছে, সেখানে 'শ্রীকর নাই । আরও একটী বিকল্পের অনুমান 
চলিতে পাপ্নে”পরাগলের সভায় হয় ত “কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক (ইংরাজী ৮০০৮ 1+9017626 
এর অনুরূপ) একটা সদগ্ের পদ থাকিতে পারে। কিন্তু সেটাও অনুমান মাত্র। দীনেশ 
বাবু শ্রীকর নন্দী ও বকবীন্দ্র পরমেশ্বরকে বিভিন্ন কাবোর লেখক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। 

এই সকল গ্রমাণ দেখিয়। আর তাহার মত গ্রহণ করা যায় না। কারণ, মৃহাঁভারতখাঁনি 

ছুই জন লোকের সমবেত চেষ্টাতেই লিখিত হউক, আর একজনের দ্বারাই হউক, গ্রন্থখানি অভিন্ন 
এবং যিনি (বা ধাতাঁরা ) অশ্বমেধ পর্ব লিখিয়াছিলেন, তিনিই (বা তাহারাই ) অন্তান্ত 

পর্বগুলিও লিখিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবসর নাই। কিন্তু এই মহাভারত- 
খানির এচারে কবি অপেক্ষা কবির উৎসাহদা তা পরাগল খানেরই গৌরব বেশী। সে কথা 
কাব স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ম্ৃতরাধ এই মঙ্কাভারতখাঁনিকে “পরাঁগলী 

মগাভারত/ নাম দিয়া দীনেশ বাবু সুবিচাঁরই করিয়াছেন। কিন্তু অশ্বমেধ পর্বটা ছুটিখানের 

নাগে সভ্ভত হইলে "অভিনব পাঠকের মনে একট। সংশয়ের উৎপত্তি হইতে পারে। অথচ 

তাহার পিভদবের আরন্ধ কার্য তিন সম্পূর্ণ করাতে সেই কার্যযের সহিত তাহার নাম 

সংশ্লট ন। থ।কল্গে তাহার পক্ষে কোনও অবিচার হইয়াছে, এ কথা বল! যায় না। কারণ, 

্রস্থমধ্যে তাহার নাম আছে, এবং ক'ব তীহাকে পিতৃভক্ত পুত্র বলিয়াছেন ।* সুতরাং সমগ্র 

মহাঁভা:তখাঁ।নই পরাগলের নামে প্রসিদ্ধ করাই আমি সঙ্গত মনে করি। তাভাতে কবির 

অভিন্ত্ব বিষয়ে কোন9 সংশয় থাকে না। 

এই পরাগলী মহভারতের কবি শ্রীকর নন্দীর কালনির্ণয় বিষয়ে বিশেষ কোনও গে।লযোগ 

নাই । কারণ, কবি স্বয়ং সে বিষয় স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া৷ গিয়াছেন |. 

“বেদে রামায়ণে চৈব পুরাঁণে ভারতে তথা । আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে । 
প্রণমহে। নারায়ণ পুরুষ প্রধান। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েত জার অবধান ॥ 

সরম্বতী গ্রণমহো! বচনদেবতা | জাহার প্রসাঁদে হএ সরস কবিতা ॥ 
সর্ব দেব[ী?] বন্দয়া বন্দোম দেবগণ। জনক জননী আদি বনদে| শুরুজন ॥ 
সভাসদ অগ্রতে জে করো[ম] প্রণতি। রচিয়া পয়ার কিছু কহিব ভারতি ॥ 

মং উনি চিযা রামসম পিতৃভক্ত খান মহাশয় ॥ 
"5২৫ সং পুথি, ২৪১ পৃষ্ঠ! । 



গষ ৮৬৬ ] 

পৃথিবির মধ্যেত প্রধান এক স্থান। 

নসরত সাহা! নাম অতি মহারাজা । 

বৃপতি হুসন-সাহা-তনয় ক্মতী। 
তান এক সেনাপতি নামে ছুটিখান। 
চাঁটাপ্রাম নগরক উত্তর প্রধান। 
চরে! নাম নগর জে পৈতৃক বসতি। 

আপনি মছেস তথ। ক্রমতিস নাম। 

চারি বর্মেবৈসে প্রজা সেনাসন্গিপাত | 

ফনি নাম নদিএ বেষ্টীত চারিধার | 

দৈবের নিম্দীণ সে জে প্রলংহন পুরি। 

লঙ্কর পরাগল খান মুহাশয়৩। 

আজাম্ুলম্বিত বান কমল লোচন। 
চতুঃযষ্টী কলার বসতি গুণনিধি। 

দাতা বলী-কর্ণ-সম অপার মহিমা । 

কপটের গন্ধ নাই প্রসন্ন হৃদয়। 
তাহাঁন সহজ গুণ স্ুনি নরপতি। 

শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ১৬৫ 

উপদ্ধব নাই কোঁথু অতি পুণাবান ॥ 
পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা ॥১ 
সামদণ্ড ভেদে পালে সর্ধ বস্থুমতী ॥ 

ত্রিপুরা! গড়েত গীয়া কৈল সন্নিধান ॥ 
চন্দ্রসেখর নাম পর্বতের স্থান ॥ 

সে পুরির জত গুন কহিবম কতি ॥ 

উনকোটী সিবলিঙ্গ বৈসে অবিরাম ॥ 

নান। গনবন্ত সব বৈসএ তথাত ॥ 

পুর্কোভ জে মহাঁগি র অধিক পিস্তার ॥ 

আঁছউক সক্রর ভয় নাই ডাকাঠুরি ॥ 
সমর বিজয়ী ছুটী খান মহাশয় ॥ 
বিশাল হৃদয় মত্ত গজেন্দ্রগমন ॥ 

পৃথিবিত কল্পতরূ স্থজিলেক বিধি ॥ 

শৌর্য্য ধৈর্য্য গান্তি্য্য বিষ্যের নাই সীম! ॥ 

রাঁমসম পিতৃভক্ত খান মহাশয় ॥ 

সধ|দি বিসয় দিল হরযীত মতি ॥ 

ঘোটক পর্য্যন্ত (সহিতে ?) ক্ষিতি পাইল ছুটীথান। এপতি অগ্রেতে পাইল বুল সম্মান ॥ 

লক্কর বিষয় পাই খান মহামতি | 

ক্রিপুরার নরপতি ভএ ছাড়ে দেদ। 

গজ বাজী কর দিয়া করিল সন্ধান | 

পঙ্িতে পণ্ডিত সভা থান মহীমতী । 

১। মুদ্রিত পুধিতে পাঁঠীস্তর,_ 

“নসরত সাহা তাত অতি মহারাজ | 

নৃপতি হুসন সাহ! যেঅ ক্ষিতিপতি | 

২। অভিরাম। 

৩ । ৩১১ ক পৃষ্ঠার পাঠ 

সামদণ্ডভেদে পালে সর্ব বস্থুমতী ॥ 

পর্বতকন্দরে গীয়া [২৪২ক] করিল প্রবেস ॥ 

মহাঁবনমধ্যে পুরি করিল নিম্মীনৎ ॥ 

একদিন বসি আছে বান্ধব সংহতি ॥ 

রাম বনছুনিষ্ঠ পালে সব প্রজা ॥ 

সাম দান দণভেদে পালএ বহ্মতী। 

লন্কর পরাগল খানের তনয় । সমরে বিজয়ী ছুটা খান মহাশয় 

৪) সঙ্থি। 

৫। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ, 

পাঁজ বাজি বারি দিয়া করিল সন্মান । মহাবনমধ্যে তাঁর পুরীর নির্মণ ॥ 

অগ্যাপি ভর না দিল মহামতি । তথাপি আতন্কে বৈসে ত্রিপুরনৃপতি | 

দাপনি বৃপতি সম্তর্পিযা বিশেষে । দুখে বসে লক্বর আপসার দেশে ॥ 

দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মংন। ধাৰত পৃিবী থাকে সন্ততি তাহান ॥ 

২২. 7 



১৬৬ সাহিত্য-পরিষণ্-পত্রিকা [ওর সংখ! 

সুনস্ত ভারত পোথা অতি পুন্যকথ!। মহামূনি জৈমিনির রচিত সংহীতা ॥ 
অন্বমেধ পুন্য সুনি প্রসন্ন হৃদয় । সভাথণ্ডে আদেসিল খাঁন মহাশয় ॥ 
ব্যাসগীত ভারত সুনিল চারূতর। জার হেতু জৈযিনিএ রচিল সকল ॥ 
দেসি ভাষা কহি কথা রচিয়! পয়ার। সঞ্চরৌ[ক] কীর্তি মোর যগত সংসার । 
তাহান আদেশমাল্য মাথে আরো পীয়া | শ্বীকর নন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া! ॥ 

টা, বি. ২০২৫ সং পুথি, ২৪১খ--২৪২ক পৃষ্টা । 

এই বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গাধিপতি নপরৎ সাহার রাঁজত্বকালে ছুটাখাঁন 
চট্টগ্রামের উত্তর অঞ্চলে চন্দ্রশেখর পর্বতের নিকটে ফেণী নদীর তীরে লঙ্করী বিষয় পাইয়া 
ছিলেন।১ কিন্তু ছুটাখানের পিতা পরাগল খ হুসেন সাহার নিকট লঙ্করী পাঁইয়াছিলেন। 

প্রাস্তিথানতনয় বহুল গুণনিধি ।.. পৃথিবিতে কর্ম তরু নিরমিল বিধি ॥ 

সুলতান হোঁসন পঞ্চম গৌড়নাঁথ। ত্রিপুরের ভার সমর্পন জার হাথ ॥ 
" সোনার পালঙ্গি দিল এক মত ঘোড়া । সঞ্জোগ সহিতে দিল বিবিধ কাঁপড়া ॥ 

তাহান আদেস তবে সিরেত ধরিয়া কবিন্দরে কহিল কর্থা পাঁচালি রচিয়া ॥ 
একমনে সুনে জেবা ভাঁরথ কথন। তাহারে সুনিলে হঞ স্বগেতি গমন ॥* 

ঢা বি, ২*২৪ সং পুথি, ১ পৃষ্ঠা । 

হুসেন সাহার রাজত্বকাঁল ১৪৯৪--১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ, এবং নসরত সাহার রাঁজত্বকাঁল ১৫২০-_ 
২৫ শ্রীষ্টাব্ব। সমগ্র মহাভারতখানি লিখিতে যদ তিন বৎসর (অর্থাৎ প্রতি পর্ষে গড়ে ছুই 
মাস) কাল সময় লাঁগিয়। থাকে, এবং তাহার শেষভাঁগ নসরত সাহাঁর রাজ্যকালে পড়ে, তাহা! 
হইলে মহাভারতখানির রচনাকাল ১৫২০ খ্রষ্টাব্বের নিকটবর্তী হয়। কিন্তু পরাগল খাঁর মৃত্যু 
কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা! আমর! নিশ্চিতক্ষপে জানি না। কিন্তু সে ঘটনা যে নসরত 
সাহাঁর রাজত্বকালেই সংঘটত হইয়াছিল, তাহা ছুটাখানের লঙ্করী প্রাপ্তি বিষয়ে কবির উক্তি 
হইতেই জানা যায়। যদি এই ঘটনা নসরত সাহাঁর রাঁজত্বকাঁলের অবসানের ( ১৫২৫ গ্রীঃ) 
নিকটবর্তী হয়, তাহা হইলে গ্রস্থখানির রচনাকাঁলও এ সময়ের নিকটবর্তী হয়। যদিও পরাগল 
হুসেন সীহার নিকট হইতে লঙ্করী পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তথাপি 
গ্রন্থারস্ত হুসেন সাহার রাজত্বকালে নাঁও হইয়া থাকিতে পারে । এমত অবস্থায় গ্রস্থরচনাঁর 
কাল নসরত সাহার সময়ে বলির ধরিলেই ভ্রমের সম্তাবন। অল্প হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, 
্রস্থরচনাকালের সহিত নসরত সাহার রাঁজত্বকালই সুস্প্ ভাবে বিজড়িত দেখিতে পাইতেছি। 
কিন্তু হুসেন সাহার রাজত্বকালে গ্রন্থারস্ত হইবার বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 

১। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ অনুসারে এই ব্যাপারটা নসরত সাহার পিতা হুসেন সাহার সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল 

বলিয়া বৌধ হয়। কিন্ত মুত্রিত পুস্তকের ভাষার ভঙ্গী দেখির! মনে হয় যে, উহার পাঠ সম্ভব্তঃ শ্রমাত্বক । ঢাকা 

বিশ্ববিদ্ালয়ের ২*২৫ সংখ্যক পুথির পাঠ যেরূপ সরল, তাহাতে এই পাঁঠই গ্রহণযোগ্য বলিয়া! মনে হয্প। কিন্ত 
মুঁজিত পুস্তকেন্ন পাও কষ্টকলিত। 



গন ১৩৩৪ শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ১৬৭ 

দীনেশ বাবু পরাগলী মহাভারতের রচনাকাল ১৪৯৫__+১৫০০ ্রীষ্টাব্ বলিয়াছেন১ । কিন্তু উল্লিখিত 

প্রমাণদমূহ তাঁহার মতের অনুকূল নহে । মোট কথা, এই মহাভারতের রচন। ১৫২০ খ্রীষটাব্দের 

দুই তিন বৎসর পরে হইয়াছিল বলিয়৷ গ্রহণ করা যাইতে পারে । 

শহীদুল্লাহ সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে, প্রথমে অশ্বমেধপর্ধ্ব লিখিয় শ্রীকর নন্দী “কবীন্ধর 
পরমেশ্বর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে অন্ঠান্ত পর্বগুলি লিখিবার সময়ে তাহার 

এই উপাধি ভণিতাস্থলে ব্যবহার করিয়াছিলেন । তাহার এই অনুমানের কারণন্বক্ষপে 
তিনি লিখিয়াছিলেন যে, “পরাগলী মহাভারতে “কবীন্দ্র পরমেশ্বর এই ভণিতা দেখিতে পাই। 

তাহাতে 'শ্রীকর নন্দী” এই নাম পাওয়া! যাঁয় না।” কিন্তু ইতিপূর্কেই যে সকল ভণগিতা উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাঁহাতেই দেখা যায় যে, পরাগলী মহাভারতের সর্বত্রই '্ীকর নন্দী” নাম পাওয়া যায়। 
ইতিপূর্বে উল্লিখিত ভণিতাগুলির মধ্যে (১), (৭), ৯) ও (১০) সংখ্যক ভগিতা দ্রষ্টব্য। ঢাকা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পুথিগুলি পাঠ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, কবি সপ্তদশ পর্ব মহাভারত সম্পূর্ণ 

করিয়া সর্বশেষে অশ্বমেধপর্ব লিখিয়াছিলেন। অশ্বমেধপর্ব আরস্ত করিয়৷ কৰি পরীক্ষিতের 
জন্ম উপাখ্যান শেষ করিবার পর বোধ হয়, পর।গন খাঁর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। উদ্ধত (৫) সংখ্যক 

ভণিতা ও লিপিকরের পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য । অশ্বমেধপর্কের অবশিষ্টাংশ পরাগলপুত্র ছুটাখানের 
সভায় পঠিত হইয়াছিল। অশ্বমেধ পর্কের এই দ্বিতীয় অংশ পরিষৎকর্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে । কবি শ্রীকর নন্দী কেন অশ্বমেধপর্ব সর্বশেষে লিখিয়াছেন, তাহার একটা কারণ 
ব! কৈফিয়ৎ অশ্বমেধপর্কের শেষে কবির পুষ্পিকায় পাওয়া যা । বোঁধ হয়, অশ্বমেধ হজ্জের 
অবসানে যুধিষ্ঠির কর্তৃক ব্যাসদেবকে প্রদত্ত দক্ষিণার অনুযূপ ভুরি দক্ষিণা আদায় করাই কবির 

উদ্দেস্ত ছিল। 
“অশ্বমেধ শেষ না আছিল যে কাঁরণ। কবিন্দ্রে রচিল গাগা লিখিতে কারণ ॥ 

হেন মতে অশ্বমেধে হইলেক প্রাপ্তি । জৈমিনীএ হেন মত রচিল ভারতী ॥ 

যুত্ত অবশেষ ধর্মরাজ। করে দান। স্থবর্ণ সহ কোটা দক্গিণ! গ্রীধানও ॥ 

চারি চারি ব্রাহ্মণেরে দিল চাঁরি দান। বাসের স্থানেত বন্থুমতী কৈল দান ॥ 

 লইল পৃথিবিদীন পরাসরস্থৃত। সবিম্ময়ে সর্বলোক চাহে অদ্ভূত ॥ 

--ধর! লই ব্যাস মুনি হরযীত মন। ধর্মরাঁজ! সম্বোধিয়৷ কহিল! বচন ॥ 
মুনি কৈল পৃথিবি তোক্ষাক দিল পুনি। পৃথিবির মূল্য ধন দেয়* মনে গুনি ॥ 

যুধিষ্ঠীরে কহস্ত না হএ সমুচিত। পৃথিবি দক্ষিণ! অশ্বমেধের উচিত 
--২০২৫ সং পুথি, ৩১৫ ক পৃষ্ঠা । 

১। বঙ্গসাহিত্যপরিচয়। ৬১৭--১৯ পৃঃ । ২। প্রতিভা) ১৩৩১, ১৬০ পৃহ। ৩1 প্রদান । ৪1 দাও । 

৫1 মুকিত পুণ্তকের পাঠ (১৩৯--৪* পৃঃ) 

- অথমেধ শেষ আছিল যে কখন। কবীন্ররচিত গাঁথা লিখিত কারণ ॥ 

ছেননতে অশ্বখেধ হইল সমাপ্তি । জরমুনি যেমন রচিল তারধি ॥ 

[ অন্ধ পুপ্যকখা অস্বতলহরী।  শুনিলে অধর্া বণ্ডে পরলোক তরি ॥ 



১৬৮ সাহিত্য-পরিষত্পত্রিকা . [সংখা 

পরাগলী মহাভারতের রচর্িতা শ্রীকর নন্দীর বিষয়ে এই কয়টা কথা নিঙ্িভাবে জানা 

হাইতেছে :_ 
(১) শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক ছই জন কবির সন্ত। স্বীকার করিবার অনুকূল 

প্রা নাই। 

(২) শ্রীকর নন্দী সমগ্র মহাভারত লিখিয়াছিলেন ) এবং অসশ্বমেধপর্ব সর্বশেষে লিখিয়া- 

ছিলেন। : | 
(৩) উট্টগ্রামের শাঁসনকর্তী পরাগল থা ও তৎপুত্র ছুটাখানের সভায় কৰি তাহার মহাতারত 

পাঠ করিয়াছিলেন । 
(৪) অশ্বমেধপর্কের 'পরীক্ষিতের জন্ম” শেষ হইবার পর সম্ভবতঃ পরাঁগলের মৃত্যু হইয়াছিল । 

& পর্বের অবশিষ্টাংশ ছুটাথ।নেণ সভার পঠিত হইয়াছিল । মুদ্রিত অশ্বমেধ পর্বে পেরীক্ষিতের 
জল্ম শীর্ষক আখ্যানটী নাই । 

(৫) এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৫২২--২৫ খ্রীষ্টাব্দ । 

(৬) শ্রীকর নন্দীই সম্ভবতঃ বঙ্গীয় মহাভারতের আদিকবি* । 

কাশীরাম দাসের মহাভারতের যেমন একটা অিপরিচিত পুশ্শিকা-ক্কোক__ “মহাভারতের 
কথ! অমৃত সমান। কাশীৰাম দাস কে শুনে পুণ্যবান্॥» শ্রীকর নন্দীরও সেইঙ্গপ একটা 
পুম্পিকাশ্োক দেখা যায় 

“বিজয় পাওব্কথা। অমৃতপহরি । .সুনিলে অধন্ম হরে পরলোকে তরি ॥৮ 

এই পুম্পিকাঁটি পরাগলী মহাভারতে এত অধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে যে, কোনও 
এক্টী খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন মহীভ।রতের পত্রে এই পুম্পিকা পাওয়া গেলে, সেই পঞ্জটাকে 
পরাগন্নী মহাভারতের একখানি ছিন্ন পত্র বলিয়৷ গ্রহণ করা যাঁয়। শ্রীরুষ্ণবিজয়, গোরক্ষাবিজয় 

প্রভৃতি গ্রস্থনামে যেমন “বিজয় শবের গ্রতি একটা পক্ষপাঁত দেখা! যায়, এ স্থলেও তাহাই দেখা 
যায়। শ্ীকর নন্দীর নিকট মহাভারতের নামান্তর “পাগব-বিজয়; এই "পাগুৰব্জিয় শব 

প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে গগ্ঠ পুশ্পকাষ “ইতি শ্রীমহাঁভারতে পাঁওৰবিজয়ে কর্ণপর্ধনি দ্ষিতীয়- 
দিবসীয়যুদ্ধে ছুঃশীসনবধ* ইত্যাঁদিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই পুম্পিক ছাঁড়ী পরাগলী 

এহিরূপে অস্বমেধ হহলেক শেষ । অশেষ প্রকাশ করি করিল বিশেষ ॥ ] 

যঞ্শেষে রাজ। করয়ে দান। হবর্ণ সহখ কোটি করিলেক দান 

চারি চ।রি বিগ্রেরে গে এহি দান দিল। বনসেরে () দক্ষিণ। তবে ব্সথমতী দিল । 

ন| লইল পৃথিবী দন ** মোন স্থত। সবিশ্ময় সর্ধ্বলোক চাহএ অদ্ভুত ॥ 
ধরা লইয়া ব্যাস মুনি আনন্দিত হইয়া মন। ধর্দরাজ! সন্বোধিয়! বুলিল বচন ॥ 
অস্তি করি পৃথিবী তোন্গারে দিল পুনি। পৃথিবীর সব ধন দেয় মনে গনি ॥ 

যুধিষ্িএ বোলিল না হএ ক্দাচিত। পৃথিবী দক্ষিণা অঙ্থমেধ নমূদিত্ ॥ .... 
১.। এই প্রবন্ধের পরবর্থা অংশ ষ্টব্য । 



সন ১৩০৪ ] শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সপ্তীয় কবির মহাভারত ১৬৯ 

মহাভারতে 'আরও কয়েকটা লাচাড়ীর পুম্পিকা পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল 

পুশ্পিকাঁর ভাঁষাঁয় কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় । “অবণ-কলস ভরিয়া” অথব। “কর্ণঘট ভরিয়া” 

তারতন্থুধ। পাঁন করিবার উপদেশ এই সকল পুণ্পিকায় পাওয়া যায় । (১) ও (১১) সংখ্যক 

ভিত দ্রষ্টব্য ।  লিপিকরপ্রমদবশতঃ এই সকল পুষ্পিকা কোনও কোনও পুথিতে বিকৃত 

হইয়৷ পড়িয়াছে। «বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত” নমিক যে ম্হাঁভারতথানি পরিষৎ কর্তৃক 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাতেও এইক্সপ একটা বা1পাঁর সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া যনে 
হয়। এই গ্রন্থখানিতে মোট যোল জায়গায় শ্রীকর নন্দীর “বিজরপাগুক পুষ্পিকা তণিতার 
পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে এগারোটী জায়গায় শ্রীকরের ভণিতি-পুষ্পিকা অবিকৃত 

অবস্থায় আছে, কেবল পাঁচ জাগায় “বিজয়পাগুব, “বিজয়পণ্ডিতে জপান্তরিত হইয়াছে । বিজয় 
পণ্ডিতের মুদ্রিত মহাভারতের দ্বিতীর থণ্ডে ২৫৮--৫৯ পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধের (১) সংখাক তণিতার 

অবণ কলস? নব কলস” এবং “হাজনা 'মহাজপ? হইয়।ছে | এট কি লিপিকরগ্রম|দ ? 

ন৷ মুদ্াকরগ্রমাদ ? 

“বিজয় পাগুব নাম, পুণ্যকথ। অন্কুপাম, অনুতে বরিষে শিরস্তুন | 

স্থবণ কলস ভরি, মহাঁজল পান করি, কখন না যায় যমঘর ॥” 

পুর্বোল্লিখিত (6) সংখ্যক ভণিতাটীও যেমন কর্ণপব্রের েদে বাবঙ্গত হইয়াছে, বিজয় 

পণ্ডিতের এই ন্সুবর্ণ কলস ভণিতাটাও ঠিক সেহ স্তলেই পাওয়া যাইতেছে । এই “বিজয়পাণ্ডব 

নাম, পুণ্যকথা অন্পাম” ইতাদি পুম্পিকাটা বিজয় প$2৩র মৃ্দিত মহা ভারতের প্রথম খণ্ডে 

৫৬ পৃষ্ঠায় সভাপর্ধের শেষে বিকৃত আকারে মুদিত হইয়াছে ২. 

“ব্জয় পাণডব লাম, সভাপব্ৰ অন্রগাম, অনুঠলহরা বরিষণ ()। 

এহি পৰ্ব ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ, বির পিতের স্ুবচন ॥” 

এ মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৯৩ পুষ্ঠায় বিরাট পব্ধের শেষে “বিজয় পাগুবকথ| “বিজয় 

প্তিতকথা” হইয়া গিয়াছে £-_ 
“শ্রবণে অধশ্শ হরে পরলোকে গতি । বিজয় পঞ্ডিতকথ। অমুতভারতী ॥% 

শীকর নন্দীর আর একটী পরিচিত পৃম্পিক,-“ভীরতের পুণাকথা। অমৃতের ধার। ইহ- 
লোক পরলোক উভয় উদ্ধার ॥” মৃদ্দিত বিরাট পর্বের শেষে (প্রথম খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠায়) এই 

পুষ্পিকটীও বিরূত হইয়াছে £-- | 

“বিজয় পণ্ডিত নাম ৫) অমৃতের ধার। ইহলোক পরলোক করে উপকার ॥% 

এখানে কি ইঠ্টনাম ত্যাগ করিয়া বিজ্য় পণ্ডিতের নাম গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে? 
আবার মুদ্রিত গ্রন্থের সর্বশেষ পৃষ্ঠায় ( দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠায়) এবং প্রথম খণ্ডের ১৬১ পৃষ্টায় 

বনপর্বশেষে নিয়লিখিত বিকৃত পুম্পিক! ইটা পাওয়া যাইতেছে £_- 
“ব্জিয় পণ্ডিতের কথা অমৃত সমান । শুনিলে অধর্দ হরে পায় পরিত্রাণ ॥* (২৩৩৬২ পৃঃ) 

স্তন কথা ভারতের পণ্ডিত বিজয় (| রচিল মহাঁমুনি বনপর্ব সায় ॥ (১/১৬১ পৃঃ) . 



১৭০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ও সংখ্যা 

এই পাঁচটী বিকৃত ও অধিকাংশ স্থলে অর্থশূন্ পুশ্সিক। হইতেই বিজয় পণ্ডিত নামক একজন 

কবির উদয় হইয়াছে মনে হয় নাকি? ইহা ছাঁড়া বিজয় পণ্ডিতের আর ত কোনও বিবর্ণ 

পাওয়া যাঁর না। মুঃত গ্রন্থের সম্পাদক প্রাচ্যবিগ্ভামহার্ণৰ মহাঁশর বাকুড়া বিষুরপুর অঞ্চলে 

প্রাপ্ত একথা নি খগুত পুতে দ্রোণপর্ষের শেষে “মেলাধিপ শ্রীবিজয় পঞ্ডিতবিরচিতে বিজয়- 
পাঁওুবে দোণপর্কচ এইদ্গপ একটা লেখ! পাইয়া, কুলগ্রস্থসমূহের সমুদ্র মন্থনপুর্বক এই “বিজয় 
চন্দ্রের সপ্তদশ উর্ধতন পুরুষের নামোদ্ধীর সহ ইনাঁকে সাগরদীয়ার বন্দাবংশে বাটার 

ব্রাঙ্গণকুলে বসাইয়। দরিঘমাছেন। কিন্তু ইনি নমসীগোত্রে গলেখনীগঙ্গেত্রে মনব্ধানতা'র 
গর্ভে উদ্ভুত কোনও “অদ্ভুত”, না প্রকৃত মন্ম্ূজন্ম ইনি প্রাপ্ত হইমাছিলেন,_সে 

ধিষয়ের কোন স্থির মীমাংসা না করিয়াই সম্পাদক সতাঁশয় ইভাঁকে ত্রাঙ্গণজন্ম দান 

করিয়াছেন । | 

দীনেশ বাবু কবীন্দ্র পরমেখ্বররচিত মহাভারত ও বিজয় পণ্ডিতের মাভারতকে প্রকৃত, 
পক্ষে এক পুস্তক বলির” মনে করেন। তিনি লিখিয়াছেন,“কবীন্দ্র পরমেখরের ভণিতাথ 

“বিজয় পাগুবকথ। অগুতলহরী" পদটি 'একটি মূর্খ লিপিকরের হস্তে “বিজরপঙ্ডিতকথা অমৃতলহরী' 
হইঘা গিয়াছিল* ৷ শহীদুল্লাহ সাহেবও দীনেশ বাবুর সহিত একমত্য প্রকাশ করিয়াছেন । 
কিন্তু বিজয় পঙ্ডিতের পথ ত একথা নিমাত্র পাওয়া যাঁর নাই, প্রাচাবিগ্য।মহীর্ণব মহাশয় পুবল। 

উত্তর 'ও পশ্চিমবগে প্রপ্ূ তিনথানি পুথি (তন্মধা একখানি মাত সম্পূন ) পাইয়। মুদ্রিত 

াস্থের পাও্ুলিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তীহার উত্তরবঙ্গীর এণিত পূথিখানির পাঠ অপর 

ছুইখাঁনি পুথির পাঠের সহিত অধিকাংশ স্থলেই মিলে নাই | এই তিনথানি পুথি বাতীত 

আরও ছইখানি খণ্ডিত পুথি ঢাঁকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে ।০ সুতরাং মোট 

পাঁচখানি পুথির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । কেবলমাত্র ভণিতা দিয়! বিচার করিলে এই 

পুথিগুলিকে পরাগলী মহাঁভীরতের অসম্পূর্ণ পুথি বলিয়াই স্থির করী যায়। কিন্তু একমাত্র 

ভণিতাই কোনও গ্রন্থে সর্বস্ব নহে। গ্রন্থের ভাষ! বিচার এ পেতে একান্ত আবঠক ৷ এই জন্য 
আমি মুদ্রিত বিজয় পণ্ডিতের মহাঁভীরতের সহিত পরাগলী মঙ্াভারতের পাঠ অনেক স্থলে 

মিলাইয়া দেখিয়াছি। বনপর্কের প্রথম ২০* পংক্তির পাঠ পরাগলী ভারঠ ৪ সঞ্জয়ী ভারতের 
পাঁঠের সহিত আঁশ্চর্যান্ূপে মিলিয়া গেল। স্থানে স্থানে অতি সামান্ত পাঠান্তর দেখ! গেল। 
এই জন্ সমস্ত ্রন্থখাঁনি মিলাইয়! দেখিবার প্রবৃত্তি হইল। মোটের উপর দেখা গেল, অধিকাংশ 
স্থলেই ছত্রে ছত্রে মিল আঁছে। কিন্তু অনেক স্থলেই পাঠ সংক্ষিপ্ত হইয়াছে । সুতরাং পাঠ 

১। ব ভা ওসা. (৪) ৪২৬-২৭ পৃঃ । ২। প্রতিভা, ১৩৩১১ ১৬১ পৃঃ । 

৩। এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর পুথি ছুইথানি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম । ১১৭৬ সংখ্যক পুখিখানি 

ভীম্মপর্ধ্বের থগ্ডিত পুধি। ২*৩* সংখ্যক পুধিখানি স্বর্গারোহণ পর্ধের সমগ্র পুথি। ছুইখানিই বিজগন- 

গপ্ডিতের মহাভারতের গ্ভায় সংক্ষিপ্ত গ্রশ্থ। ছুইখানিতেই পর্বরবশেষে ভণিতাঁর পরিবর্তে “বিজয্নপাওবকথা 
, গমৃতঙহুরী । স্থনিলে অধর্শ হরে পরজৌকে তরি ”&॥ পুশ্পিকা আছে। 



॥. ১৩৩৪ শ্ীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্চয় কবির মহাভারত ১৭১ 

হিসাবে বিচার করিলে বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচলিত পুথিগুলিকে পরাঁগলী মহাঁভারতেরহই 

একখানি সংক্ষিপ্ত সংকলন বলা যাঁয়। কিন্ত বিভিম্নতাও যে নাই, তাহা নহে। অনেক 

শ্বলে উপাখ্যাঁনভাগেই বিভিন্নত! দেখ! যাইতেছে । উদাঁহরণস্বক্ষপ বল! যায়, (১) মহাভারতের 

উৎপত্তি বিষয়ে জন্মেজয়ের প্রতি খম্যশূঙ্গেরে অভিশাপবিষক আখ্যায়কাটা, বিজয়ের 

ভারতে নাই; (২) জাহৃবীর বাঁনর পতি বা শাস্তন্থর পূর্বজন্মবিযয়ক আখাায়িকাটাও 
বিজয়ভারতে পরিত্যক্ত ভইয়ীছে; (৩) শকুন্তলার উপাখানটা সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত 

হইয়াছে.) (৪) লঙ্কাঁবিজয়গ্রয়াসী অকঙ্ুন ও লঙ্কারক্ষক হনৃমানের গ্রসঙগটা9 বাদ গিয়াছে, কিন্ত 
বনপর্ধে ভীম ও হনৃমানের প্রসঙ্গে (১৪৭--১৫০ পৃঃ) অজ্জুনপ্রসঙ্গের ভাব ও ভাষার 
অনেকটা মিল দেখা যাঁয় ; (৫) খাঁগুব্দীহকালে নাগিনী ও ততপুত্র সহ অর্জনের যুদ্ধগ্রসঙ্গ প্রভৃতি 
অনেক প্রসঙ্গছই বিজয়ভাঁরতে পরিত্যক্ত হইয়াছে দেখা যায়। এক কথায় বলিতে গেলে বিজয় 

পণ্ডিতের নামে প্রচলিত মহাভারতখানিতে পরাগলী মহাভারতের 'অনেক গ্রসঙ্গ পরিবজঞ্জিত 

হইয়াছে। পরিবন্িত প্রসঙ্গ প্রায়ই দেখা যায় না। 
প্রাচ্যবিগ্ঠামহাঁণব মহাঁশয়ও পরাঁগলী ভারত ও সগ্জরী ভারতের সহিত -ব্িজিয পণ্ডিতের 

মচাভারতের ভাঁব ও ভাষার সিল লক্ষা করিঘাছিলেন। কিন্তু এই মিল দেখিরা তাহার 

অনুমান হইয়াছিল যে, কবীন্দ পরমেগগর বিজ পঞ্ডিতেণ বিজয় প।ণবকথ|” 'অবলম্বন করিয়া 

অতিরিক্ত কিঞ্িতৎ বিষ সংযোজন ও কাঁব্যরসের বিকাশ দ্বারা তাঠার পরাগলী মহাভারত 

নচন। করিয়াছিলেন। অর্গাৎ গ্রাচাবিষ্ভামহার্ব মহাশর়েন মতে সঞ্জয় ও শ্াকর নন্দী চোর, 

এবং বিজয় মূল সম্পত্তির মালিক ও মহাজন । তিনি বছেন 25 
“ভারতের প্রথমাংশ বাদ দিয। কৌরব ও পাণ্ডবগণের উতৎ্পন্তি হইতে শ্ত্রীপর্ধ পর্ধান্ত সঙ্ধয় 

যেক্ূপভাবে ও যেক্পুপ ভাষা রচন। করিয়াছেন, বড়ই আশ্চর্যের বিধর, বিজয় পগতের রচনা 

মধোও আমরা এজপ ভাব ও ভাষার এক্য পদে পদে পাইঘাছি। এমন কি, অনেক স্থলে 

শ্লোকে ্কে(কে, কথায় কথায় মিল রহিয়াছে) এক্লূপ অপুধন একতা বিরাট পর্ব ইইতেই 
সমধিক লক্ষিত হয়। দেখিলেই বোধ হইবে যেন, একই ব্যক্তির কর-কমল-বিনস্থত। 
বিষুপুর হইতে সংগৃহীত বিজর পিতের পুথি এবং চটগ্রাম ইউতে সংগৃগীত অঙ্গয়ের পুথি 

- উভয়ের স্থান কত দূরদেশ ও কত বর্ষ ব্যবধান, কিন্তু ক জপুনন ফ্লোকসাদৃশ্! কেহ কি 

ভ্রমেও মনে করিতে পারেন, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন কবি, পশ্চিমবঙ্গে নানাস্তর গ্রহণ করিয়া 
উদ্দিত হইয়াছিলেন? অথবা! একজন অপরের কীঞ্ঠি নিজনামে ঘোষণা করিয়া 

থাকিবেন? এক্সপ পর-কীন্তিবিলোপ-প্রকৃতি প্রাচীন সাহিত্যিক বঙ্গেও কি প্রভাব বিস্তার 

করিয়াছিল? 
“দীনেশবাবু দেখাইয়াছেন, সঞ্জয় কবীন্দ্রের পূর্ববর্তী, সুতরাং চারি শত বর্ষেরও পূর্বতন । 

এ দিকে যদি বিষুপুরের পুথিখানিতে কিছুমাত্র মৌলিকত্ব থাকে, তাহ! হইলে মেলাধিপ 

১1 এই প্রবন্ধের পরবতী” অংশ দ্রষ্টবা। 



১৪২ সাহিত্য-পরিষশ্-পত্রিক। [৬ সংখা 

বিজয় পণ্তিতকেও আমরা চারি শত বর্ষেরও কিঞ্চিদধিক পূর্বতন বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ 
করিতে পারি। সুতরাং বিজয় ও সঞ্জয় উভয়েই চারি শত বর্ষের অগ্রবর্তী হইতেছেন। 
একজনের খ্যাতি রাঁটদেশে ও অপরের খ্যাতি সুদূর উট্টগ্রামে। অথচ উভয়ের রচনায় 
ছত্রে ছতে পদে পদে এক্সপ অপূর্ব মিল হইবার কারণ কি? সুবিজ্ঞ সমালোচক উভয়েরই 
রচনা 'অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্বীকার করিবেন, এক ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন, 

অপর ব্যক্তি তাতাই নকল করিয়াছেন। 
৬ রি রি ক ক 

দ্যুহাই তউক, জঅঞ্জরের গন্থে খাটী সোণায় রাওতা। জড়ান থাকায় ইহার মৌলিকত্ত 
সম্বন্দে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হয়| বিজয় পগিতের সরল 9 অতি সংঙ্গিপ্ত আখ্যান এবং 

মূলের সহিত কোনও প্রকার বিরোধ না থাকাঁয় বিজয়ের যত্বের ধন বঙ্গভাঁষার আদি ও 

অকুত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি থাকিতেছে ন|। | 
ধা খা রঙ সঃ 

“পরাগলী ভারত প্রায় ১৭*** গ্লোকে পূর্ণ। আর বিজগ্ব পণ্ডিতের “বিজয় পাঁগবকথা” 
প্রায় ৮**০ ক্নোকে সমাপ্ত । * ৬ * | এত সংক্ষেপে মূল মহাভারতের বিষয় আর 

কেহ তৎপূর্কে বর্ণন। করেন নাই । সম্ভবতঃ সেই সংক্ষিপ্ত সারতকথাই কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 
লেখনীতে দ্বিগুণায়তণ লাভ করিয়াছে ।”-_ মুদ্বিত মহাভারতের মুখবন্ধ। 

প্রাচাবিষ্তাম5|ব নঙাঁশর বিজয় পণ্ডিতের সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই 
গ্রন্থের সত্লত। 9 সংক্ষিপ্তত।। সংক্ষিপ্ত হইলেই কাঁব্যখানিকে আদিকাবা, এবং বিস্তারিত ও 

বৃুদয়তন হইলেই তাহাকে সেই আদিকাঁব্যের বিকীশ বলিয়া গ্রহণ কর! যায় কি? লবুকৌমুদী 
ত িন্ধান্তকৌমুদীর পুর্ববন্তী কালের গ্রন্থ নহে; 'লঘুভাগবন” গ্রন্থ ভাগবত গ্রস্থের মূল নহে; 
বান্দীকীয় রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের, অথবা ব্যাঁসমহাভীরত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের 
বিকাঁশ নহে । বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচলিত গ্রন্থে যাহা আছে, সঞ্তীয় ও পরাগলীতে তাহ! 
আছেই, এবং শুদর্িরিক্রও কিছু আছে। ইহ] হইতে দুইটী অনুমান মনে আসে--(১) বড়টা 

ছোটটার বিকাশ, অগব। (১) ছোঁটটী বড়টীর সংঙ্গেপ । বড়টাকে ছোটটীর বিকাশ বলিয়া গ্রহণ 

করিবার পূর্বে ছুইটীকেই দেশ "3 কালের গণ্ডীর মধ্যে এমনভাবে নির্দিষ্ট করিয়৷ জানা চাই, 
যাহাতে স্বাভাবিক কাঁরণবশতঃ ছোঁটটীর বড়টাতে পরিণতি অবশ্ঠস্তাবী হইয়৷ পড়ে। কিন্ত 
প্রীচ্যবিদ্যামহাঁণ্ব মহাশয় বিজর পণ্ডিতকে রাঢ়ে ও সঞ্জয় এবং কবীন্দ্রকে চট্টগ্রামে পাঠাইয়া 
বিজয়ের সহিত সগ্জয় ব| কবীম্দ্রের সম্পর্ক অসস্ভব করিয়! তুলিয়াছেন। কিন্থু বিজয় পণ্ডিতের যে 
পুথি তিনি তাহীর পাত্রসায়েরনিবাসী পুথিসংগ্রাহক রামকুমীর দত্তের নিকট পাইয়া ছিলেন, তাহা 
ষেবিষুপুর অঞ্চলে কোনও লিপিকর কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল কি না, তাহার কোনও প্রমাণ 
নাই। কারণ, পুর্থখানি খণ্ডিত বলিয়া তাহাতে লিপিকরপুশ্পিক। পাওয়া যায় নাই। বিজয় 
পণ্ডিতের আর কোনও পুথি পশ্চিমবঙ্গ হইতে আবিষ্কৃত হয় নাই। ব্জিয় পণ্ডিতের নামে 
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প্রচলিত মহাভারতের পুথিথানির রাট়ে অবস্থান ব্যতীত বিজয় পণ্ডিতের আর কোনও 

বিবরণ আমর! পাই নাঁই। সুতরাং" মাহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা ও ফ্রবানন্দ মিশ্রের 
মহাঁবংশীব্লীতে যে সাঁগরদীয়ার বন্যবংশীয় বিজয় পণ্ডিতের উল্লেগ আছে, তাহার উপর 

এই পূর্বববঙ্গীয় মহাঁভীরতথানির গ্রন্থকর্তত্ব আরোপ করা চলে না। পূর্ববঙ্গেই বিজয় পণ্ডিতের 
নামে প্রচলিত মহাভারতের সব পুথিগুলিই পাঁওয়। গিঘ্বাছে; পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত পুথিবানি 
বাস্তবিক পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত, না পশ্চিমবঙ্গ হইতে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে; 
কারণ, লিপিকরপুশ্পিকা পাওয়া যায় নাই। আরও দেখা গিয়াছে যে, পাঁচটা বিকৃত ভণিতা 

হইতে কষ্টকল্পন৷ দ্বারা বিজয় পণ্ডিতের উৎপত্তি হইয়াছে । 'থচ এগারোটা ভণ্িতি- 

পুষ্পিক! এ গ্রস্থেই অবিক্ৃভভাবে স্তান পাইয়াছে। আশ্চর্যের বিপয় এই যে, উল্লিখিত 

পাচটা বিরুত ভশিতার মধ্যে কেবলমাত্র একটার (৫৬ পৃঃ) পাঠান্তন পাওয়া গিয়াছে, 

“বিজয় পণ্ডিতের রচন”। শাবজয় পরগত নাম অমৃতেব ধার। ইহলোক পরলোক করে 

উপকার ॥৮__-এই পাঠটা যে ভরমাস্মক, তদ্িময়ে সন্দেহ আমিন্তেই পাবে না। কারণ, বিজয় 

পণ্ডিত তাহার নিজের নাঁমটাকে ইষ্টমঙ্গের 2য় জপ করিত উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া মনে 

করা যায না । পশুন কথ। ভারতের পণ্ডিত বিজঘ”--এইটীও ভ্রনাঙ্মক পাঠ, তদ্থিষয়ে সন্দেহ 

নাই। কারণ, পরবর্তী পংক্তিতেই রচয়িতার নাম “মহা মুনি, (৯ব্যাসদেব ) আছে। এইক্সপ 
বিরুতিপ্রীপ্ত পাঠগুলির কোনটাকেই প্রকৃতিস্থ পাঠ বলিয়া স্বীকার কর! যাঁয় না। প্রথম 

খণ্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত “বিজয় পণ্ডিতের স্থবচন” বা তাহার পাঠান্তর “বিজয় পঞ্ডিতের 
রচন্” যে লাচাড়ীর শেষভাগে স্থান পাইছে, সেই লাচাড়!ণ শেষে পাগলী মহ ভারতের পাঠ 

নিম়যূপ ৫ 

“ন্নিলে অধন্ম গয়, সংগ্ামেত হ'এ জ৭, আইউ ভমব এ বিসেবে। 

বিজয় পাঁওব নাম, ধ্মকথা অন্পপাম, সববিধ।ল অমুত পরিসে |” 

২» 

ইহাঁরই স্থলে মুদ্দিত গ্রন্থের পাঠ হইয়াছে £-- 

“বিজয় পাঁওৰ নাম, সভাপর্ব অন্ুপাম, অমু হলহণী বনিষণ । 

এহি পর্ব ইতিহাস, শুনিলে কলুষনাঁশ, বিজয় পণ্ডিতের সুবচন ॥৮ 

এবিধ অবস্থায় বিজয় পণ্ডিতের বিষয়ে এই কথাগুলি জান! যাইতেছে £- 
(১) কবি বিজয় পণ্ডিতের ন।ম ভ্রান্তিগ্রস্থত । তাহ অন্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ নাই । 

(২) বিজয় পণ্ডিতের নামযুক্ত পুথি পুর্বপঙ্গেই পা9থ। গিবাছে। পশ্চিমবঙ্গে যে একখ।নি 

মাত্র পুথি পাঁওয়! গিয়াছে বলিয়৷ প্রচারিত হইয়ছে, লিপিকরপুষ্পিক।ন অভাবে তাহাণ 
প্রাপ্তিস্থান বিষয়ে সন্দেহ আছে। 

(৩) চতুর্দশ শতাব্দীতে লি'খত কুলজীগ্রস্থদ্বয়ে উত্ত পশ্চিমবঙ্গীর বিজন বন্য্োপাধ্যায়ের 
সহিত এই পুর্বববঙ্গীয় মহাভারতের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর নহে । 

ও 



১৭৪ সাহিত্য-পরিষত্পত্রিক। [আ সংখা! 

(8) বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত হাতির হারার মহাভারতের ভাঁষাঁর সহিত 

ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যাঁয়। 

(6) ভাষার মিলল দেখিয়া প্রাচ্যবিগ্ঘ(মহাণর্ব মহাশয় নিত্যানন্দ ঘোঁষ, নন্দরাম দাঁস, 

্বৈপাঁয়নদাস প্রভৃতি যে সকল কবিকে বিজয় পণ্ডিতের অন্ুকরণকাঁরী বলিয়াছেন, তাহারা 

সম্ভবতঃ পরাঁগলীর অন্থুকরণ করিয়াছেন। 

(৬) বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারত পরাগলীরই সংক্ষিপ্তসাঁর। 
তঃপর সঞ্জয়ের কথা । দীনেশবাবু সপ্জীয়ী মহাভারত ও পরাগলী মহাভারতের মধো 

প্রভেদ রক্ষার জন্য যে সকল £চেষ্টা করিঘাছেন, সে সকল চেষ্টার কোনটাতেই তিনি সফল 
হইতে পারেন নাই। যদ্দিও তিনি সঞ্জরকে আদিকবির বহুমান্ত আঁসন ছাড়িয়া দিয়াছেন 
এবং ভৃয়োতুয়ঃ বলিয়াছেন যে, সঞ্জয়ের কবিত্বের বিকাশ কবীন্্ের ভাবতে দৃষ্ট হয়, তথাপি 
তিনি তাহার উক্তির পোনক গ্রমাণ দিতে পারেন নাই । সঙঞ্জষের ভীরতের ভাব ও ভাষাঁর 

বিকাঁশ কবীন্দ্রের ভারতে দুষ্ট হয় বলিয়। তাহার বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যে (৪র্থ সং) ১৩৬ 

পৃঠায় “এক দিন দেবযাঁনি, জদয়ে হরি গুণি, শঙ্দিষ্ঠা লইয়া বাঁজ-স্ুতা” ইতাঁদি যে লাচাড়ীটা 

উদ্ধত করিয়া কবীল্দের কবিত্বেন নমনা দেখা ইয়|ছেন, সেই লাচাড়ীটাই তাহার বঙ্গসাঁহিত্য- 

পরিচয় গ্রন্থের ৬৯১--৯৩ পুষ্ঠ।র গঙ্গাদাস সেনের রচনা বলিয়া! প্রফাশিত ভইয়াছে। আমিও 

পরাগলী 'মহাভারতের ছুইখনি পুথিতেই গঞ্গাদান সেনের ভণিন্তা সহ ' লাচাড়ীটাই দেখিতে 

পাইয়াছি। সুতরাং এ লাচাঁড়ীটী সগ্তরী ভাত ও কবীন্দ্রেব ভারতেক্স গ্রভেদ প্রমাণের পে।ষকত| 

করিতেছে না । বগভামা ও সাহিত্যের ১৩৯ পুষ্টার সঞ্জরের কবিতার আদর্শন্বক্ূপ উদ্ধৃত 

“রাজার আদেশ পাই, ছঃখ।সন গেল পাই” ইত্যাদি লাঁচাড়িটা পরাগলী মহাভারতে (টা, বি, 

২০২৪ সং পুথর ১২৬--২৮ পত্রে), সপ্তমী ভারতে ( ঢা, বি, ১৫৫* সং পুথির সভাপর্ক, 

১৩খ পৃষ্ঠায়) এবং ব্জিয় পঞ্ডিতের.মহাঁভীরতে (মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠায় ) 
পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এটাও সঞ্জয়ের নিজস্ব নহে। কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা 

দেখাঁইবার সহজ স্থল বাছিয়া তিনি তাহার বঙ্গভাষা ও সাহিতোর ১৪৫ পৃষ্ঠায় “তার পাছে 

দ্রৌপদী মৈরন্ধীক্সপ ধরি* ইত্যাদি যে পপ্ভাংশটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেটা পরাগলীতে (ঢা, বি, 
২০২৪ সং পুথি, ১৪২ খ পৃঃ), সঞ্জয়ে (ঢা, বি, ১৫৫০ সং পুথি, বিরাটপর্ব, ৬ক পৃষ্ঠায়) এবং 

বিজয় পণ্ডিতের মুদ্রিত মহাভারতে (প্রথম খণ্ড, ১৬৯--৭০ পৃষ্ঠায়) পাঁওয়৷ যাইতেছে। 

স্ুতনাং এই পন্ভ।ংশ দ্বারাও সঙ্গয় ও কবীন্দ্রতারতের প্রতেদ প্রমাণিত হইল না। উল্লিখিত 

গঙ্গাদাঁস সেনের ত্রিপদীটার নীচে ( ব. ভা: সা. ১৩৭ পৃঃ) দীনেশবাঁবু লিখিয়াছেন,-_ 
*এইক্সপ অনেক স্থলেই কবীন্দ্র সঞ্জয়ের তুলি ধরিয়৷ চিত্রগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা 

করিয়াছেন। ক্রীহরি যে স্থলে স্ব-প্র(তিজ্ঞা বিস্তৃত হইয়৷ রোষক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ ভীন্মকে বধ 

করিতে সমরক্ষেত্জে অবতরণ করিয়াছিলেন,__কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে ব্ড় সুন্দর, কিন্তু 

সঞজয়ভাঁরতে "এই প্রসঙ্গ এবং ন্তান্ত সুন্দর আখ্যানের একেবারে উদয় হয় নাই।” 
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ভীন্মের প্রতি শ্রহরির কোপবিষয়ক এই আখ্যান্টাও সঞ্জয়ভারতে (টা. বি, ৮৫৬ সং পুথি, 

ভীন্সপর্ব, ২৯ পত্রে), পরাগলী ভারতে (ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি, ১৯৪--৯৫ পত্রে) 

এবং বিজর পণগুতেত মহাভারতে (মুদ্রিত পুস্তক, ২য় খণ্ড, ৩২--৩৩ পৃষ্ঠার) পাওয়া 

গিয়াছে । দীনেশবাঁবু সপ্তয়ের কবিত্বের আঁদর্শস্বক্ূপ কর্ণ ও শল্যের উপাখ্যান উদ্ধৃত 
(ব' ভা, সা: ১৪০--৪২ পৃঃ) করিয়াছেন। এ উপাখা!নটাও পরাগলী ভারতে (টা, বি, 
২০২৪ সং পুথি, ৩৩৭ পত্রে ), সপ্জয়ী ভারতে (ঢা, বি, ৮৬৫ সং পুথি, কর্ণপর্ক, ৪৭_-৪৮ পত্রে), 

এবং বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে (মুদ্রিত ২র খণ্ড, ২১৬১৮ পৃঃ) পাওয়া যাইতেছে । 

সুতরাং একে একে মিলাইয়া! দেখা গেল যে, দীনেশবাবু যে সকল পগ্ভাংশ সঞ্জয়ের নিজস্ব 

বলিয়াছেন, তাহা পরাগলীতে ও বিজ পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারতে পাওয়া যায়) 
এবং যে সকল পপ্ঠাংশ তিনি কবীন্দ্রের নিজস্ব বলিয়া উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাঁও১ সঙ্জয়ী 
ভারত ও বিজর পঙ্ডতের নামে প্রচারিত মহাভারতে পাওয়া যাঁয়। সুতরাং তাহার উদ্ধৃত 

পঞ্ঠাংশগুলির কোনওটার দ্বারাই সগ্ভয়ী ভারত ও ক্বীন্্ভারতের বিভিন্নত্ব প্রতিপাদন সম্ভবপর 
হয় নাই। 

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাচ্যবিষ্ঠমহীর্ণব মহাশয় বিজয়, সপ্তয় ও ক্বীন্ছ্রে 
মহাভারতে ছত্রে ছত্ধে পদে পদ মিল লক্গা কিরাছিলেন। আমিও পরাগলী মহাভারত, 

সঙ্গয়ী মহাভারত ও বিজয় প€গুতে নামে দুদিত মগভারত মিলাইয়া দেখিয়াছি। 
এত মিল দেখিয়াছি যে, এই তিনথানি গ্রস্থকে পুথক্ পুথক্ গ্রন্থ বলিতে কিছুতেই 

প্রবৃত্তি হয় না। এই মিল দ্রেখাইবার জন্ত আমি সঞ্জরী ভারতের পাঠ ও পনাগলীর পাঁঠ 

পাশীপাঁশি রাখিয়৷ কয়েকটা আখ্যান উদ্ধত করিলাম । এই আখ্যানগুলি সূল ব্যাঁস- 
মহাভারতের অন্তর্গত নভে । অথচ এইগুলির পাঠে উভয় গ্রন্থে কি সুন্দর দিল! প্রথম 

আখ্যানটা মৃহীভাঁরতের উৎপত্তি বিষয়ে । খ্যশুগ খধির 'মবমাঁননা করায় তীহাঁর অভিশাপে 

পরিক্ষিৎপুত্র জন্মেজয়ের কুষ্বাধি হয়। পরে ব্যাসশিষ্য জৈমিনির নিকট মহাভারত শ্রবণ 

করিয়া তিনি ব্যাধিমুক্ত হন। দ্বিতীয় আখ্যানটা শকুস্তলার অশুরীবিষয়ে। অনস্থয়া ও 

প্রিয়ত্ষদা নর্তকীর বেশে প্রচ্ছন্নভাবে রাজ ছুম্মন্তেন নিকট গির! নৃত্যগীত দ্বারা রাঁজাকে সন্তু 
করে। রাজ! তাহাদিগকে শকুন্তলার নিকট প্রাপ্ত রত্নহার উপহার দ্রিলে তাহারা বলে যে, 

সেহার তাহাদেরই । তাহাদের নৃত্যগীতে সন্ত হইয়া বরুণপত্ী তাহাদিগকে সেই হাঁর 
দিয়াছিলেন। বরুণও তাহাদিগকে একটা অন্ুরী দিয়াছিলেন। ছুক্সস্তের রাজধানীতে 
তাহাদের হার ও অঙ্গুরী অপহৃত হইয়াছিল। যখন হাঁর পাওয়া গেল, তখন অস্গুরীও রাঁজাকে 
সন্ধান করিয়! দিতে হইবে। হুঘন্তকর্তৃক নিযুক্ত চরগণ অস্কুরী সহ এক সুবর্ণবণিকৃকে 
ধরিয়া আনিলে ছত্সবেশিনী অনন্থয়া ও প্রিয়ন্বদার অন্রোধে রাজা সেই অন্ধুরী হস্তে ধারণ 
করিতেই তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হয়, এবং তিনি শকুস্তলার শোকে অভিভূত হন। 

১1 কেবল গলাদাস সেনের জাচাড়িটা ছাড়া। 



১৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [সংখা 

তৃতীয় আখ্যানটী জাহৃবীর বানর পতি বা শান্তন্ুর পূর্বজন্স বিষয়ে। অভিশাপবশতঃ 

বানরকুলে জাত এক স্বর্গবাসী শিবকে স্তবে তুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে গঙ্গাকে পত্রীকপে প্রা 

. হয়। গঙ্গা বানরের শরীরে লোম দেখিয়া লোম নাশের জন্ত তাঁহাকে অগ্রিকুণ্ডে প্রবেশ করাইয়া 
মারিয়া ফেলেন। বানরজন্মের পর এই স্বর্গবাসী মহাঁপুরুষের শান্তনুযূপে হস্তিনাপুরের 
রাঁজকুলে জন্ম হয়। তিনি দ্বাদশ বৎসর গঙ্গাকে পত্রীক্পপে ভোগ করেন। চতুর্থ আখ্যানটা 
বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিঘয়ে। এই উপাখ্যানে সঙ্জয়ী ভারতে একটী নূত্তন কথার অবতারণা 

হইয়াছে। অন্য কে।নও মহাভারতে এই আখ্যানটী পাওয়া যাঁয় না। মৈথিলী ভাঁরতে আবার 

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যোর মৃত্ত্যুবিষয়ে অন্থপ্রকার কথ! লিখিত হইয়াছে । পঞ্চম আখ্যানটা 
সভাপর্কে অঞ্জন ও হনুমানের প্রসঙ্গ । এই এসগ্গে কৃষ্ণ যে ভক্তের অধীন, তাহাই প্রতিপন্ন 
হইয়াছে। আমার উদ্ধত আঁখা।নটাতে সঞ্জদী ভারতে অনেক বেশী কথা পাওয়া যাইতেছে। 
সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডের কথাটা সংগ্গেপে এই গ্রসঙ্গের অন্তভূক্তি হইয়া পড়িয়াছে। কোনও গাঁয়ন 
গ(ন জমাইবাঁর জন্য এই প্রসঙ্গটা জুড়িয়! দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, সঞ্জয়ী ভারতের 
আর একখানি পুথিতে (টা, বি, ৯৬৭ সং পুথিতে ) এই প্রসঙ্গট্টী পরাগলী ভারতের ন্যায়ই 
সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যাইতেছে । যষ্ট আখ্যানটা ভীম্মপর্কে শ্রীকফ্ণের ক্রোধ বিষয়ে। 
দীনেশবাঁবু এই প্রসঙ্গটা তাহার সঞ্তীদী ভারতে পাঁন নাই । সপ্তম আখ্যান্টি কর্ণপর্কে কর্ণ ও 
শল্যের উক্তিগ্রতাক্তি। দ/নেশবাবু এহ আখাংনটা পরাগল।ভাদতে পান নাই। এইঙ্সপ 

আরও অনেক আখা।ন উদ্ধৃত করা যাইতে পারত । কিন্ত গ্রবন্ধবাহুল্যভয়ে বিরত হইলাম । 

১। মহাভারছের উৎপত্িকথা 

জন্মেজয়সমীপে ব্যাসদেবের উক্তি 

সঞ্তয়ী মহাভারত (১৫৫০ সংখ/ক পুথি) পরাগলী মহাভারত (২০২৪ সংখ্যক পুি) 

কালি তোমার দ্বারেত আসিব এক বথ। কালি তের দ্বারেত আসিব এক রথ । 

ভূবনবিজই রথ দেখতে মহত্য ॥ অতি বিলৈক্ষান এথ নাহি ভূবনেত ॥ 

কদাচিত্য আর্হন না কিয় তাত। সেই রথ আঁরূুহন না করিবা তাত। 

আপন কুলল জদি চাহ নদ্নাথ ॥ আঁপন। কুসল জাদ চাহ নরনাথ ॥ 

রাঁজা বোলে সৈতা তোমী৭ বচন পা।লব। 

আচৌক আরূহিব রথ পর্স ন| করিব ॥ 
মুনি বোলে ই বাক্যে বিম্ময়ে লাগে মনে । 

তাকে পাইয়া উপেক্ষিব কাহার পরানে ॥ 
নিশ্ঠয়ে চড়িবা রথে আমি জানি তত্যে। জদি আরহন কর স্থুন মহাসয়ে। 

তিন দিগে ত্রমিয রাজ। না জাইয় দক্ষিনেতে ॥ যৃগয়ারে না জাইবা দঙ্গিন দিগএ। 



গন ১৩৩৪ ] শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সপ্তয় কবির মহাভারত 

রাঁজা বোলে ভোম! বাক্য ধরিবাঁম চিত্যে । 

আচৌক মুগয়া কা্জ্য না চড়িব রথে ॥ 

মুনি বোলে বের্ধ কেনে আমা বাঁড় কেনে । 
আঁমি জানি মুগয়াতে জাইবা দক্ষিনে ॥ 

তথ! গিয়া এক পুরি দেখিবা বিদিত। 
তার মধ্যে প্রভেস না করিবা কদাীচিতা ॥ 

বচন লঙ্গিয়৷ জদি জাঁও সেই পুরি। 
তার মধ্যে এক নীরী দেখিব৷ জুম্দরি ॥ 

আপনার হিত জাদ চাও. মহাঁসএ। 

সেই কর্ন না আনিবা স্ুন জন্মজয় ॥ 

জদ্দি বা আনহ কৈন্যা কামরসে ধরি। 

জজ্ঞপত্তবি না করিব! মুক্ষ পাটেম্বরি ॥ 

এত বোল অন্তধ্যান হৈল তপুধন। 

স্ুনিয় হইল রাজা চিন্তাকুল মন ॥ 

মুনিয়ে অসঙ্য কথ| কহিল আমাতে। 
ই সকল কথ! আমি বোঝিব কেমতে ॥ 

হেন কালে এক রথ আসিলেক দ্বারে। 

দ্বারি গিয়া! জানা ইল রাজার গোচিরে। 

মুনি মুক্তা লাগি আছে বিচিত্র নির্মান । 
ত্রিভুবনবিজই আঁসিছে রথখাঁন ॥ 

কুড়ি সহআ রথ আছে তোমীর ভাগারে 

হেন রথ নাই দেখি তার সমর্মরে ॥ 

রাজা বোলে আন দেখি রথবর আগে । 

কাঁর রথ কে আনিছে সুনি ধন্দ লাগে ॥ 

দ্বারি গিয়া সেই রথ আনিল বিদরিত। 
দেখিয়৷ নৃূপতি হল পরম বিস্মিত ॥ 

বোঝিয়া সকল কথ। কহিয়াছে মুনি । 

এমত অপুর্ব রথ না দেখিছি আমি ॥ 
জন্মাস্তরের পুক্সফলে বিধার্ভী নির্বদ্দে। 
রাজা বোলে রথধান রাখ পুরিমধ্যে ॥ 

দির্ব্ব পুরি দেখিবা জে মনোহর ভেস। 

মনিমএ দেখিব! জে পুরির উল্লাস ॥ 

কৈন্া। এক দেখিবা তাহাতে বিদ্বমীন। 

সেই ৫কন্যা না চাহিবা সুনহ রাজন ॥ 

সে কৈনা না নিবা ঘরে সুন জন্বজএ। 

পাঁটেশ্বরি না করিবা সন মহাশএ ॥ 

এ বোলিয়া ব্যাস মুনি গেল তপোবনে । 

বিশ্বএ হইয়া রাজা ভাঁবে মনে মনে ॥ 

কেমতে বুঝিব আদ্ষি এাঁন সন্মত ॥ 

হেন কালে রথথান মিলিল দ্বারেত। 

দ্বারি গিয়া জানাইল রাঁজার অগ্রেত ॥ 
মনি মুক্তা লাগি আঁছে বহুল নির্মান । 

ত্রিভৃুবন বিদিতে আসিছে রথখান ॥ 

রাজাএ বোলে রথথান আনহ গোঁচরে 

কাহার জে রথখান জানিবার তরে ॥ 

দ্বারি গিয়া রথথান আনল ত্বরিত। 

দেখিয়৷ নৃপতি মন হইল বিস্মিত ॥ 

বুঝিল শ্বরূপ কথা কহিআছে মুনি। 
এমত অপুর্ব কথা কভো! নাহি সুনি॥ 
এমত অপুর্ব কথ নাহি দেখি সুনি। 

মির্থ। না হইল তবে ব্যাসের জে বানি। 



১৭৮ সাহিত্য-পরিষত পত্রিকা! 

দিনাস্তরে রথে চড়ি রাজা জন্মজয়। 

মুগয়। করিতে গেল দক্ষিণ দিগএ ॥. 

ভ্রমিয়। সকল বন চাইল বিসেস। 
কুনুখানে না পাইল মুগের উদ্দেস ॥ 

পুনি বনান্তরে গেল নুপতিসেখর। 

তথাতে দেখিল রাঁজ! রম্য সরোবর ॥ 

তাহাঁর উদ্ভানে পুরি দেখিল বিদিত । 

মনির বচন ম্মরি বিস্ময়ে লাগে চিত্য ॥ 

মুনিয়ে নিসেদ আমা করিআছে পৃতে | 

দেখিলে অপুর্ব পুরি তথ। ন। জাইতে॥ 

'অতি বিলক্ষন পুরি অপুর্ব নির্মান । 

কৈন্ন1 পাইলে উপেক্ষিমু দেখি পুরিখান ॥ 

“ই বোঁলিয়। পুরিমধ্যে প্রভেসিল ঝটে | 
দেখিল সুন্দর কৈর্ন1 সুতর্নের খাটে ॥ 

পরিধান প্টসারি গজমতি গলে । 

কুমারির রোপে গোনে পুরিখান জলে ॥ 

পাসে গিরা জিজ্ঞাসিল নৃপতিকুমারে । 

কার কেন্তা কেবা তুমি কিবা আমারে । 
সম্ মে উঠিয়া কৈন্তা দাগডাইল আগে। 
আপনার জত কথ। কহিবাঁর লাগে ॥ 

বাপ মোর অংসুমান ক্ষেত্রিবংসে জাত। 

তাহাঁন ছহিত। আমি কহিল তোমাত ॥ 

বিধার্তী নির্বন্দে জান তাঁর হৈল অন্ত । 

কহিতে আমার কথা বড়ই ছুরস্ত ॥ 
একদিন মহাঁমুনি বালিখিলা নাম । 

অতিথি হইয়া গেল রাম অনুঠাম্॥ 

প্রন্থিপের শিক্ষণ জেন মহাতেজসালি। 

অতি সহস্ত্র সসি সম হান্তের অঙ্গোলি ॥ 

(ওয় সং 

কর্মগতি ফলে কিবা বিধার্ত৷ নিবন্ধে । 

জত্ব করি তাহারে রাখিল পুরিমৈদ্ধে ॥ 

অপর দিবসে রাজা চড়িয়৷ রথএ। 

মূগয়া করিতে গেল দক্ষিণ দিগএ ॥ 

ভ্রমিয়া সকল বন চাহিল বিসেস। 

কোন্খানে না পাঁইল মূগের উদ্ধেপ ॥ 

আঁচম্ষিতে পুরিখান দেখিল নৃপতি। 

মুনিবাক্য স্বরিয়া বিশ্বএ হৈল মতি ॥ 

মুনিএ নিসেদ পুনি করিয়াছে পুর্ববে। 

পুরিমধ্যে প্রবে জে ন। করিব তবে ॥ 

অতি বিলৈক্ষন পুরি দেবের নির্মান । 
কৈন্তা পাইলে না আনিব দেখি পুরিখান | 
এ বলি পুরি মৈদ্ধে প্রবেশিল ঝাঁটে | 
দেখিলেক কৈন্ঠারত্ব বসি আছে খাটে ॥ 

পরিধান পট্বস্্ বত্রুহার গলে। 

দেখিয়। কন্যার রূপ মুহিত সকলে । 

জে হৌক সে স্কৌক কন্ত| নিবাম ভুবন । 

দেখিয়া কৈন্তার রূপ মুহিলেক মন ॥ 

কাছে গিয়! জিজ্ঞাসিল নৃপতিকুমার । 

আপনে কে তুঙ্গি কৈন্তা কহ সমাচার । 
কাহার ছুহিতা তুহ্ষি হও কার নারি। 

অঘোঁর কানন বনে আইলে একশ্বরি ॥ 

সম্বিত পাইয়া কৈন্তা দাড়াইল আগে | 
পরিচয় দিয় কথা কহিবার লাগে ॥ 

পিত৷ মোর অংশুমান ক্ষেত্রিবংসে জাতি। 

কাস্তাবতি নাম মোর কহিলুমি তোঙ্গাত ॥ 

বিধার্তা নিবন্দ মোর পুরি হৈল অন্ত। 

কহিতে বিস্তর হএ সে সব বৃর্তীত্ত ॥ 
একদিন মহামুনি বালক্ষিল/ নামে। 
অতিথি হইয়৷ আইল বাপের আশ্রমে ॥ 
প্রদিপের শিক্ষ্য। প্রায় তপে মহাবলি। 

অতি ক্ষুদ্র মুনি জেন বিদ্বণ অঙ্গুলি ॥ 



নন ১৩৩৪ | 

অথিতি দেখিয়া! বাঁপে না করিল পুঞ্জা। 

অবজ্ঞা করিয়া বাপৈ না করিল পুজা । 
ক্রোধ করি মুনিবরে দিল ব্ন্গন্তাপ। 

পুরিসমে ভন্ম হইয়। মৈল মুর বাঁপ। 
পু্প আনিতে আমি ছিল পুষ্পবনে । 
অভ্যাহতি পাইল আমি সেই সে কারণে ॥ 

একাকিনি নারি আমি বান্দববর্জিত | 

নাইক ছুসর জন আমার পুরিত ॥ 

রাজ! বোলে কামবানে ধহে মুর প্রান। 

প্রান রাখ দিয়! মুরে আলিঙ্গন দান ॥ 

পরিক্ষিতস্থুত আমি নাম জন্মজয়। 

চন্দ্রবংসে জন্ম মুর জগতে জানএ। 
সর্মতি জানিয়। জদি ন! দেও উ্তর | 

দিবাম পুরূসবধ তোমার উপর ॥ 

তবে সেই কৈন্তা বোলে বরিবারে পাঁরি। 

জজ্ঞপতি আম! জদি কর পার্টে্সরি ॥ 
তবে রাজাএ বোলে তোমার হেল নিজদ।স। 

জেই ইচ্ছা! সেই তোমার পুরাইব অ|স ॥ 
২ বোলিয়৷ কৈন্যা ধরি তুলিল রথএ। 

গন্ধর্ব বিভাহ করি চলিল দেসএ ॥ 

কৈন্তা। পায়! জায়ে রাঁজ। পরম হরিসে । 

গুয়াইল অনেক দিন নান! রঙ্গরসে ॥ 

কুমারিয়ে বাত্রিদিন করহে ভকতি। 

সকলের মুক্্য তানে করিল নৃপতি ॥ 

বিধার্তী নির্বন্ন কেবা খগ্ডাইতে পারে । 

বিনি ভুগ ন| হইলে নহে অবস্সরে ॥ 
পিত্তিস্্রার্থ করিয়৷ বসিছে জন্মর্জয় । 

বাম পাঁসে মহাঁদেবি বসিয়। আছএ ॥ 

হেনকালে হিন্তস্ঙ্গ বিভাগকস্তুত | 

দক্ষিনা লহিতে আইল রাজার আগুত॥ 

দণ্ড কমণ্ডল হাতে ভেস দিগান্ঘর | 

শ্রীকর নন্দী, বিজয় প গুত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ১৭৯ 

ব্্মার তনয় জাঁনি না করিল সৈজ্জা। 

অবজ্ঞাএ বাপে তারে না করিল পুজা ॥ 
ক্রোধ হৈয়া মহামুনি দিল বঙ্গশাঁপ। 

পুরিমৈর্ধে ভর্্ব হৈয়৷ মৈল মোর বাঁপ ॥ 

পুর 'আনিবার আঁঙ্গি গেলাম পুষ্পবনে। 
অব্যাহত্তি গাই আন্গি এহি সে কারণে ॥ 

অকুমারি নাঁরি আঙ্গি বান্দববজ্জিত। 
নাইক দ্বিতিয জন আক্গার সহিত ॥ 

রাঁজায়ে বোলে কামবানে দহে মোর মন। 

প্রান রাখ দিআ মোরে আলিঙ্গন দান ॥ 

পরিক্ষিতন্থুত আঙ্গি নাম জন্মজএ। 

চন্দ্রবংসি রাজ আদ্ষি কহিলুম নিশ্চযএ ॥ 
সন্ত্রম করিয়া জদি ন| দেয় উর্তর | 

দিবম পুজূসবধ তোন্ষার উপর ॥ 

উকন্তাএ বোলে তবে সে বরিতে আঙ্গি পারি। 

সনাতিতে ক? জদি মুক্গ্য পাটেশ্ববরি ॥ 
রাজাঁএ বোলে তোগার স্থানে ৫কল প্র।নপন । 

ন। কর ভন্তথা পুনি জে লএ তোন্গর মন ॥ 

তবে পৃর্পথল| লইয়া কৈন্তাঞ বরিল । 

হেনমতে অরণ্যেত বিবাহ নির্বহিল ॥ 

সেই ক্ষ্যনে কৈন্তা পুনি তুল্হিয়া রথএ। 

করিয়া গন্ধর্বব বিহা আনিল দেসএ ॥ 

তবে জন্মজয় রডা আনন্দতে আইসে। 

হেনমতে কতদিন গেল কড়ারসে ॥ 

কুনারিএ অন দিন মহারাজ সেবে। 

নকলের মুখ্য হয়া হল পাটেশ্বরি ॥ 

বিধার্তার নিবন্দ জে খণ্ডাইব কেবা। 

বিনি ভোগ ভুষ্জিলে জে কর্মে আছে জেবা ॥ 

পিতৃশ্রার্ধ করিয়া বসিছে জর্মজয়ে । 

বাম পাসে মহাদেবি বসিয়া আছয়ে ॥ 

হেনকালে হখশ্রীঙ্গ মুনি তপোধন। 

দক্ষিণ লইতে আইল রাজার সদন ॥ 



১৮০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 

ছইথান সঙ মুনির মাথার উপর ॥ 
তাহ! দেখি মহাদেবি হাসিল কটাক্ষে। 
কবে নাই দে স্থ্ মুনির মস্তকে। 

ধ্যান মনে মহামুনি মনে মনে ভাবি। 

মুনিয়ে হাসিল জানি সেই মহাদেবি। 

সঙ্গ দেখি আমারে হাঁসিল ঢঈ নারি। 

মুনিয় হাসিল তার পূর্ববকথ। ম্ম্রি ॥ 

তাহ! দেখ জন্মগয় অগ্রিহেন জলে । 

ক্রোধ করি তখনে মুনির প্রতি বোলে ॥ 

মুনি হৈয়! ক।মাতুর লর্্জা নাই মনে । 
মহাদেবি দেখি মুড় হাঁস কি কারনে ॥ 

জ্ঞান নাই অকারনে ব্র্গওড ধর। 
তবে কেনে বনে গিয। মুনিতৃপ্তি কর ॥ 

ই বোলিয়া সুবণেেরি গঙ্গ লৈঘা হাতে। 
মুনি গ্রতি মেলিয়া হা'নল কুপচিত্যে ॥ 

তাহা দেখি গরিশমহ্থদ জলে অগ্রিথগ্ড। 

কি জা,নঝ| মুড়ম ত সুরে কৈলে দণ্ড ॥ 

বন্ধ করনা তিলেক নাই ভন । 

হেন পাপ মাজা নাই পাগুবকুনয় ॥ 
পরিক্ষিত নূপত আছিল তর বাঁপ। 

অ্তিক মুনির গলে বান্দে মরা শ্াপ॥ 
তাৰ পুত্রে স্তাপ দিল মনে কষ্ট করি। 
সপ্তদিন ভিতরে তক্ষকে খাইল-মারি ॥ 
শ্রীমর্তে মত্যতা হৈয়া আম! না গনছ। 
তিলেকের মধ্যে তরে করিতে পারি ভম্ম ॥ 
গ্রানে না মারিব তরে সুন পাঁপমতি। 

দণ্ডের উচিত সাস্তি দিবাম সমপ্রতি ॥ 

বন হতে বেস্সা আনি কর রতিক্রিড়া। 
সর্ধাঞঙ্গ ভরিয়া তোমার হউক ব্যাঁদি পিড়া। 
হুঙ্গমুনির বাক্য বের্থ নহে তিন লুকে। 
কুট পিড়া রাজার জে হইল তিলেকে ॥ 

দণ্ড কমতুর্ঘ হাতে মুষ্তি দিগাঁত্ঘর | 
দুই খান শ্রীঞ্গ মুনির মস্তক উপর ॥ 

তাহা দেখি,মহাঁদেবি হাঁসিল কটাক্ষে। 

কথা নহি দেখি ক্রীঙ্গ মুনির মন্তকে ॥ 
ধ্যানে জানিল মুনি মনে মনে ভাবি । 

মুনিহ হাঁসিল পাছে চাহি মহাদেৰি ॥ 

আঙ্গার দেখিয়া জীগ কৈল! উপহাস। 

বিধাতা নিবন্দ তোর মতি হৈল নাস ॥ 
তাহ। দেখি জর্দুজয় অগ্রিহেন জলে । 

ক্রোধে অগ্নিবত ঠহয়া মুনি প্রতি বলে ॥ 

মুনি হৈয়া কামভাব' লঙ্জ। নাই মন। 
মহাদেবিঃদেখিয়! হাসিলে কি কারন ॥ 

জ্ঞান নাই অকারনে ব্রহ্মদণ্ড ধর। 

কোন কায্যে তুঙ্গি বে মৈনব্রত কর ॥ 

রাজার মহেসি ছৈলে প্রজার জননি। 
হেনজন দেখি হাঁস মেজ্যাদ না জানি॥ 

এ বলিয়৷ জলপানের গাড়, লইল হাতে। 

মুনি গ্রতি মেল হিয়। ম।রিল নরনাথে ॥ 
কপালে ফুটিল গাড়, রক্ত পড়ে ধারে। 

চাপিয়৷ ধরিল মুনি ততৈক্ষ্যনে করে ॥ 
ক্রোধ হইয়। মহামূনি জলে খণ্ড খণ্ড। 
কি বুঝি? মুঢুমতি আন্ম! কর দণ্ড॥ 

ব্হ্গবধ করিতে তিলেক নাই ভএ। 

তোর সম মুঢ় নাই ই তিন ভুবনএ। 
পরিক্গিত নৃূপতি আছিল তোর বাপ। 

আস্তিক মুনির গলে বাঁন্দি মৃতা সাঁপ ॥ 
তার পুত্রে সাপিলেক মনে ক্রোধ করি। 

সগডদিন ভিতরে তক্ষ্যকে গেল মারি ॥ : 

স্বিমদে মর্ত হইয়া আন্ষা না চিনস। 
পুরিসমে সাপিয়৷ করিতে পারি ভঙ্ব॥ 
প্রানে তোরে না মারিব স্থুন পাপমতি। 

দণ্ডের উচিত ফল তোরে দিব সান্তি ॥ .. 

[ আসখ্যা 
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ক্রোধ হনে ধর্মমজ্ঞান বোদ্ধি হয়ে নাস। 
হিংস৷ হনে অধুগতি নরকেত বাস ॥ 

ক্ষেম৷ সৈত্য দড় করি থাকে জার মনে। 

তাহার আপদ নাই এ তিন ভূবনে ॥ 
এতেক জানিয়া সবে পরিহর ক্রোধ । 

ক্রৌধ হতে কার্জ বাদ্ ধর্মমত বিরূদ ॥ 

লংঘিয়! ব্যাসের বাঁক্য ফলিল প্রমাদ। 

আকাঁস ভাঙ্গিয়া জেন পড়িল মাথাত ॥ 

কাতর হইয়া কহে মুনির চরনে | 
ঠাপের স্তাঁপাস্ত মুক্ত কহ তপুধনে ॥ 
মুনি বোলে অন্দ হেয়া আছিলে তখন । 

অখনে দেখয় চর্দ্ে পাইয়া অঞ্জন ॥ 

কর্মগতি পাইল! স্যাঁপ নাইক খগডন। 
ব্যাসদেব হতে স্থুন বংসের কথন ॥ 

তবে সে বিপদ হতে হইবা মুচন। 
খণ্ডাইব আপদ তর ব্যাস তপুধন ॥ 
ই বোলিয়! হিস্যম্যঞ্গ গেল নিজ স্তান। 
চিন্তায়ে আকুল রাজা স্তির নহে প্রান ॥ 

্রীভষ্ট হৈয়৷ রাজা বোদ্ধি হৈল নাস। 
ভূমিতে বসিয়া রাজা ছাড়ন্ত নিম্সাঁস ॥ 
বার্তা পাইয়! ব্যাসদেব আসিল সর্ভতর | 

জা আছে জর্মজয় হন্তিনানগর ॥ 

প্রনাম করিল রাঁজ। মুনির চরনে। 
ব্যাসে বোলে জন্দর্জিয় কহিছি তখনে ॥ 

২৪ 

বনমৈর্দে বে পাইয়। তুক্ষি কর কুড়। 
সব্বাঙ্গ বেড়িয়া তোর হউক কুষ্ট পিড়া ॥ 
হশ্ব মুনির সাপ ব্রেথ নভে তিন লোক। 
পিড়া ঠহল জন্াজয় দেখে সর্ব লোক ॥ 
অচ্ছিদ হৈল পিড়া ছিদ্র নাই আর। 
শ্রীগমূনির পাএ পড়ি করে হাহাকার ॥ 

ক্রোধ হাতে অধগতি নরকেত বাঁস। 

নহাঁমূনি ব্যাসদেবে কহে ইতিহাস ॥ 

ক্রোধকালে লঘু গুক্ধ না করে প্রকাস। 
ক্রোধকালেন্মহাজনের বুদ্ধি হএ নাস ॥ 

সৈভা ক্ষোমা ছুই কন্ম থাকে জার সনে। 

অপায় নাহিক তাঁর ই তিন ভুবনে ॥ 

এতেক জাঁনিয়। মনে ক্ষেমা দেয় ক্রোদ্ধ । 

ক্রোধ হতে কাযা নষ্ট ধর্েত বিরোধ ॥ 
লংঘিয়৷ মুনির বাকা কলাইল কাঁজ। 
মাকাঁস ভাঙ্গিরা জেন মুণ্ডে পড়ে বাজ ॥ 

আঁপন। নাঁসের হেতু করিল প্রকাস। 
ন। স্ুনি মনির বাকা কৈল সর্ধবনাস ॥ 
অপন্বাদ কৈলুম মৃনি তোমার চরনে। 

সাপের সাপীস্ত মাগএ তোকঙ্গার স্থানে ॥ 

মুনি বোলে অন্দ হৈয়া আছ কত কাঁল। 
অথনে দেখহ চক্ষ পাইয়া জঞ্জাল ॥ 

কন্দগতি ফলে কায্য তোর কর্্মদোসে। 

থণ্ডিব সকল তৌর ব্যাস উপদেসে ॥ 

এ বলিয়া শ্রীঙ্গমুনি গেল নিজ ঘরে । 

ব্যাকুল হইয়৷ রাজ! চিন্তএ অন্তরে ॥ 

শ্রী ভষ্ট হৈয়া রাঁজা বুদ্ধি হৈল নাঁস। 
ভূমিতে বঙ্গিল রাজ! হইয় হতাস॥ 
বা্ত। পাইয়া বাঁস মুনি মাইল সর্তর। 
জথাএ আছে জন্মজএ হক্তিনানগর ॥ 

'অভ্যাস্তরে গিয়। রাজ। দেখিহলক ব্যাসে। 

জর্দজএ দেখিয়া কটাক্ষে মুনি হাসে ॥ 
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পুর্বে তোম| নিসেদিল করিয়া জত্মন। 

মর্ত্য হৈয়। না রাখিল! আমার রচন ॥ 

তারা সব বলবস্ত ছিল ধনুদ্ধর | 

ফেমতে বোঝাইব আমি সতেক বর্ধর ॥ 

রাখিতে না পারি আমি এতেক বোঝা ইয়। । 
প্রমাদ করিছ মুর বচন লংঘিয়া ॥ 

মুনিতে কহিল রাঁজ। কারয়া ভকতি। 

তোমি বিনে ত্রিভুবনে নাই অভাহতি ॥ 

জয়মুনি দিলাম রাজ! তোঁমা বিদ্যমান । 

কহিব সকল কথা করিয়৷ বাখান ॥* 
ই বোলিয়া অন্ত্রধান হৈল মহামুনি। 
জর্দ্জয় বোলে কথা সুন নুপমনি ॥ * 

(১৫৫০ সংখ্যক পুথি, ২ ক-৩ খ পুষ্ঠা 

সাহিতা-পরিষত-পত্রিকা [ওর 1সখ্য 

দণ্ডব্ত ৈয়া রাজ! পড়িল চরনে। 

মুনি বোলে জন্ম্জয় কি হৈব অথনে ॥ 
পুর্বে নিসেদিল তোকে না সন বকন। 
মর্ত হইয়! না স্থুনিলে অভাগ্য কারন ॥ 
তাহা সব বলবন্ত স্থয্যের অধিক। 

ইন্দ্েরে জিনিতে পারে কি বলিব ধিক ॥. , 
সেই সব বলবস্ত আছিল ছুর্বার। 

বুঝাইতে পাঁরে কেবা সতত বর্বর ॥ 

রাঁখিতে নারিল তোঁকে এতেক বুঝাইয়]। 
মনির সহিতে বাদ কর কি লাগিয়া ॥ 

রাজাঁএ বোলে তুঙ্ি পরে আর নাহি গতি । 
আজ্ঞা কর কেমতে পাইব অভ্যাঁহতি | 

মূনি বোলে জুন তোঁর বংসের কথন। 

খগ্ডিব সকল বাঁধি পাঁপ বিমোচন ॥ 

জয়মূনি নামে সিঙ্া তৌ্গা বিদ্যমান । 
তাহা হোতে সন গিয়। হইয়া সাবধান ॥ 

নূনির মুখের কথ 'অমুতের সাঁর। 

পদে পদে তাভার ধন্েরি অবতার ॥ 

স্থনিলে সম্পদ হযে পরলোকে তরি। 

বিজএ পাগবকথ। অমুতলহরি ॥ 

সঞ্জয়ের মুখে তবে অমুতের সর্ব | 

বাষ মৃূনির বাঁকো তৈল অষ্টাদশ পর্ব ॥ 

(২০২৪ সংখাক পুথি, ২ ক-_৫ থ পৃষ্ঠ )। 

২। শবকুস্তলার অঙ্গুরি 
সঞ্জয়ী-_ 
এখা। সকুস্তল! এড়ি. মুনিসিস্য গেল। 

কন্দ মুনি আগে গিয়া সকল ক'হল ॥ 

স্থনিয় কান্দিল মুনি বড় পাইয়া তাপ। 
রাক্ষস অদিক টৈলাম মুহি তুর-বাঁপ॥ 
স্যামার্মজনের মত দিল পাঁটাইয়! ৷ 
এতেকে ছাড়িল কিবা অপজ্ঞ! করিয়া 

পরাগলী-_ 
ওথা সকুস্তলা এড়ি সিশ্তসব গেল। 

মুনির অগ্রেতে গিয়া সকল কহিল ॥ 
স্ুনিয়া সিসোর মুখে কান্দিল বিস্তর । 
নয়ানের জল তবে বহে ঝর ঝর 
সামীন্ত জনের মত দিল পাঠাইয়া। 
এতেক ছাড়িল কন্া অবজ্ঞ1 পাইয়া ॥ 

* ইহার পরবর্তী পুম্পিফার অংশট সঞ্জয়ের পুখিতে নাই ) কেবল পরাগলীত্ে আছে 
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র্মসাঁপ করি কিছো৷ না করিল ভর। 
ধর্মেত বিমন হৈল হিলিন তনএ ॥ 
অনুনুয়া পৃর়ঘুদা আনি পুছে মুনি। 

কিরূপ প্রসঙ্গ ছিল তাহা কহ স্থনি ॥ 

'আঁদি অন্ত তাঁহার কহিল দুইজনে । 

পাসরিলা রাজায়ে ব্রর্দ স্যাপের কারনে 

রাঁজায়ে অঙ্গোরি এক দিল বিদ্ধমানে | 

সে অঙ্গোরি সকুস্তল! রাখিছে জত্বনে ॥ 

স্যাপের মুচন তবে দিলেক ত্রাঙ্মন। 
অঙ্গোরি দেখিলে রাজা ম্মরিব তখন ॥ 

মুনি বোলে বৃত্তান্ত জে তুমি জাঁন তার। 

দুই সখি গিয়া কর তার পৃতিকার ॥ 
তারাহ মাঁনিল তবে মুনির বচন। 
রাজপন্তে হাঁটিয়া চলিল ছুইজন ॥ 

আপনার সিসাসব সঙ্গে দিল মুনি। 

ন্গরেত প্রভেসিরা বঞ্চিন রজনি ॥ 

প্রভাতেত সে ছুই সৌরিন্দ্রিভেম পরি । 

প্রভেদ করিল গিরা রাজমন্ত্প,রি | 

দেখিয়া সকল লুক ঠহল চমৎকার । 

সেই সকুন্তলা কিবা আইল পুনব্বার ॥ 
পুরবাঁসি নাঁরিলুকে রাজাতে কহিল । 

দেবকৈর্ন! হেন ছুই কথ। হতে আইল ॥ 
রাজার আজ্ঞায়ে নারিসকলে আনিল। 

সৌরিল্্রি বলিয়া! তারা পরিচয় দিল । 

একৃষ্টে চাহে রাঁজা৷ সখি ছুই জনে । 
লক্ষিতে না পারে দেখিআছে কুন্ স্তানে। 

স্েহভাবে পুর্বে রাজার মনে মনে জপে। 

স্মরন করিতে নারে বোলে ব্রর্মস্যাপে ॥ 

রাজা বোলে সৌরিষ্ি থাকহ মুর পুরে। 
ইচ্ছাচারি হৈয়! থাক সেবিয়া আমারে ॥ 
এই মতে পুরিতে রহিল হুইজন। 
ফ্চারিয় সকুস্তাল। ন! পাইল ভ্রমন ॥ 

অনুস্থ্য। পৃয়স্বদ! আনি পুছে মুনি। 
পুর্বের রৃহসা কথ৷ কহ চাহি স্ুনি॥ 

মুনিত কহিল বার্তা তাঁর! ছইজন | 

পাঁসরিল রাজাএ ব্রন্মন1]পের কারন ॥ 

রাজার অঙ্কুরি এক অবিজ্ঞন ছিল। 

সকুন্তলাএ সেই অস্কুরি হন্ঠেত ধরিল ॥ 

সপের সাপান্ত তরে কভিল ব্রঙ্গন। ্ 

তাহারে দেখাইলে হৈব রাজার স্বোরন ॥ 

মুনি বোলে তুন্ষি ছুই জানহ সকল । 
জেনমতে হএ ভাল চিন্তহ কুসল ॥ 

তাঁরা ছুই মাঁনিলেক মুনির বচন। 

সরিক্দ্ির জপ ধরি সখি ছুইজন ॥ 

সেই নগরে গিয়া বর্চি্ল রজনি । 

ঘরে ঘরে স্থুনে নারি পুরানকাহিনি ॥ 

রাজ।র নগরে তবে গেপ ছুইজন | * 

নান। নিত দেগাইল চাহিল জনে জন ॥ 

পাত্র মির নাড়িতে করিল নানা নিত |. 

অবরোধে সকলের হরিলেক চিত্ত ॥ 

রাজ।তে বলিল গিয়া সব বিবরণ | 

বিদেসি নির্তকি আইল জুনহ রাজন ॥ 

রজাএ বোলে আন নির্ত চাহিব সকলে । 

রাঁত্রকালে চাহিবম হইয়! কুতুহলে ॥ . 

আজ্ঞ! পাইয়! ছুই জন তথাতে আনিন। 
রজনিতে রাজপুরে বনু নির্ভ কৈল ॥ 

রাজাএ দেখিল সেই লক্ষ্যি মুর্তিমান। 

ব্রঙ্গনের সাপে কিছু স্থির নহে জ্ঞান ॥ 

স্থির করিবারে নারে মনে মনে জপে | , - 5: 
ন! পাঁরে চিনিতে তারে জমে ব্রঙ্গপাপে টু 

তু হই নৃপতি গলার দিল হার। . ৮ * 

ছার পাই দুইজন হরিষ অপার 1... .. ০: 
সেই ব্গ্ধ পাইয়া তার! হাঁসিল কিঞিতি।, যু 

জোড় হাতে বলিঃলক রাজার বিদ্দিতি 1... :--'.:: 
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গুধভাবে পুরিতে জিজ্ঞাসে অবিপ্রাএ। 

এখা নাই সকুস্তলা ত্যাগিল রা[জা]এ'॥ 

বিজ্ঞানে না বঞ্চিল কেব! নি হরি । 

পর্জীয়ে বিফল কথ। লুকাইল স্থন্দরি | 
অবিপ্রায়ে জানে সকুস্তলা নাই এথা। 
নাছে গায়ে ছুইজনে ম্মরি পুর্ববকথা ॥ 

পুরবাসি লুক সবে দেখন্ত কৌতুক । 

জি বে জীনাইল রাজার সমণ ॥ 
তৃষ্ট হৈয়া নৃপতি গলার দিলা ভাড়। 
চিনিয়া লাহল হাতে রতন্ত সন ভার ॥ 

সকুস্তল। গ্রতি পুর্বে দিল ইর্ধ মূনি। 

অঙ্গোরির পরিবর্তে আনে নৃপমনি ॥ 

জাতিএ সৌন্গিন্দি গাগি নাছি গিত গ।ই | 

কাহার অদিন নতি ইছণয়ে বেড়াই ॥ 
কৌতুকে নাচিতে গেল বরুণের পুরি 
জঙ্গ করি মামারে রাখিল তার নারি ॥ 

মনি এক দিল সেই বড় জত্বু ক'র। 

আপোনে বরুন দিল হস্তের অঙ্গোরি ॥ 

শুথ! থাকি তোমার সুনিল স্থচরিত | 

কৌতৃকে নাচিতে আইলাম তোমার পুরিত 

পথক্রমে নগরেত করিল সয়ন | 
তষ্করে হরিল মুর হন্তের রত্ুন ॥ 

সেই হতে বেড়াই আমি হইয়া বিসাদ । 
পাইলাম হাড়মনি তোমার প্রসাদ ॥ 
জথাতে পাইল হাড় তথাতে অঙ্গোরি । 

তুম! স্তানে পাইবার অনুমান করি ॥ 
অঙ্জোরি'পাইলে আমি দেসে চলি জাই। 
লথা তথা থাকিয়৷ তোমার গুন গাই ॥ 

স্থনিয়া ই সব কথা রাজ! চমৎকার । 
কষ্াতে পাইল মনি নায়ে চিনিবার | 

[সংখ্যা 

অবধান কর র|জা করি নিবেদন। 

তোন্ষার নগরে হাঁরাইল এক ধন ॥ 

শির্ভ করিবারে গেল বরুণের পুরি। 

আপনে বরূনে দিল হাতের অন্কুরি ॥ 
হাঁর অস্কুরি হই পাইল তথাত। 
তাহার বির্ভীত্ত এবে সুন নরনাথ ॥ 

পথখ্রমে নগরেত করিলুম সয়ণ | 

তক্করে হরিল মোর গাঠির রর্তন ॥ 

হার এক পাইলাম তোমার প্রসাদ । 

অস্কুরির লাগি রাজ। পড়িল প্রমাদ ॥ 

একত্রে হাঁরাইল ছুই স্থন নরনাথ। 
হার জাহাঁতে আছে অঙ্কুরি তাহাঁত ॥ 

মুনিয়া রাজাঁএ তবে হইল লঙ্জিত। 
পরিনামে কিবা জানি হইব কুৎ্সীত। 

এমৃত জানিয! রাঙ্ধা তাঁকে না বলিল। 

কোতয়াশ আনি রাজ! নিজ্জনে বলিল ! 

নগরের মৈর্দে রত্ত অস্কুরি বিয়া । 
নিলেক কেমন জনে তন্রি করিয়া ॥ 

সিগ্রগতি ধরি আন চোর জথা পাঁও। 

নহে পুনি অপজস হইব এখাও ॥ 

রাঁজার আদেস পাইয়া সব চরগন । 

অন্ঠে অন্তে নগরেত করএ ভ্রমণ ॥ 

কেহ নির্ঁকির ভেম ভিক্ষুকভেস ধরি। 

অধম উত্তম জনের প্রবেসিল পুরি ॥ 
এহি মতে বিচার করএ স্থানে স্থান। 

বিধিএ পাঁরএ তাঁত। করিতে সন্ধান ॥ 

জতেক ধিবরগনে জলেত প্রবেসে। 

জল টমর্ধে মৈৎস এক বাঁজিল বিসেসে ॥ 

কাটিলেক সেই মৈৎস অংস করিবার । 

পাইল অঙ্কুরি এক নির্মান সোনার ॥ 
কেহ বোলে হাতে দিব মোহোর রনি । 

পিতলের মাঝে ভাল! সৌভ। করে পুনি। 
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কেব৷ আনি দিল মুরে মনিরত্রহাড় । 

অঙ্গৌরি না দিলে হয়ে বহুল ধিকাঁর ॥ 

ভাগ্ডারির তরে রাজা বোলে ডাক দিয়! | 

আনহ অঙ্গোরি ভাল বনমুর্জ চাইয়া ॥ 
তাঁগাঁরি আনিয়৷ দিল অঙ্গোরি অপার । 

রাজা বোলে নেহ চিনি জে হয়ে তোমার। 

কৈর্ন। বোলে ইয়ার নাইক প্রয়ুজন। 

মির্থা। কথ! কৈয়। কেনে নিব পরার ধন ॥ 

সে অঙ্গোরিরত্ব অন্দকারে প্রকাসন্ত। 

ভ্রম জার থাকে মনে দেখিলে স্মরন্ত ॥ 

একত্রে হাঁরাইলু ছুই সুন নরনাঁথ। 

হাড় জেই দিয়াআছে অঙ্গোঁরি তথাঁত ॥ 

সনিয়া রাজীর মনে বিস্ময়ে ভইল। 

কথাতে পাইল মনি কেবা আনি দিল ॥ 

কেবা হরি নিল মনি নাইক নিম্ন এ। 

না পাইলে অপজস সংসারেত রএ ॥ 

মনে চিন্তিলেক রাজা তাক আস্সাসয়া। 

কহিলেক পাত্র মিত্র প্রজারে ডাকিয়া ॥ 

অন্তষ্প্দর হনে মুর অঙ্গোরি হরিয়া । 

নিলেক কেমন চোরে পুরি প্রভেসিয়। ॥ 

জড় করি পরি মান ছুষ্ট জথা পাও। 

না পুনি সঙ্কট হৈব সিঞ চলি জাও॥ 

রাজার আদেস পাইয়া কতয়ালগন । 

অশ্ুচর স্তানে স্তানে কৈল নিজ্জজন ॥ 

নূর্তকি হইল কেহ ভিক্ষুকভেস ধরি । 

কেহ দ্বিজ ভট্ট হয়ে হস্তে পুথি করি ॥ 

হু সাধুর স্তি মবে গদার মাথে করি। 

উত্যম অদম লুক্কের ফিরে বাঁড়ি বাড়ি ॥ 

প্ত্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সগ্জয় কবির মহাভারত ১৮৫ 

কেহ বোলে কাচের হাতেত ভাঁল। সাজে 

কেহ বোলে হার গাথিয়৷ দিব ভুজে ॥ 

কেহ ধোলে ভাল সোভা করে শ্রুতিমূলে 

রমনি তৃসীতে পারি আর এক পাইলে ॥ 
এহিমতে সবে মিলি করএ ঝঙ্কার। 

ঝালোয়৷ মগ্ডলে বোলে করিব বিচার ॥ 

সরদীরে বোলে তবে মনেত ভাবিয়া । 

মা্দি জেবা কহি সন সবে মন দিয়া ॥ 

'অল্প বস্ত্ব লাগিয়া বিরোধ না করিব । 

গ্ড়ির ঘরেত নিয়া সবে মদ খাইব ॥ 

এভিমতি সকলে তথা তে চলি জাএ। 

স্থাপ রাখি মস্কুরি সকলে মৈগ্য খাএ ॥ 



১৮৬ সাহিত্য-পরিধতপল্্রিক! [ সংখ্যা 

দৈবগতি সরুবরে জালুয়া সকলে । 

বিদিয়ে ঘটাইল তারে পরম জঞ্জালে ॥ 

জালমধ্যে এক মৎস বাঝিল বিসেসে। 

বড় মৎস দেখি সব হরিস বিসেসে ॥ 

কাটিলেক মৎস তারা অংস করিবার । 

পাইল অঙ্গোরি তাথে নির্দিত সুনার ॥ 
কেহ বোলে হস্তে দিব আঁমার বমনি। 

পিত্যলের মধ্যে সুভে ভাল রাঙ্গাখানি ॥ 

ফেহ বোলে হাড় গথি দিব বামভূজে । 

দেখি তুষ্ট হইবেক রমনিসমাঝে ॥ 

কেহ বোলে ভাল স্ুভা করে স্ত্রোতিমুলে । 

রমনি তুসিতে পারি আর এক পাইলে ॥ 

এইমতে কন্দল হইল অনিবাঁর 
জালুয়ামগুলে বোলে করিয়া বিচার ॥ 

অল্প বন্তে লাগিয়া বিরাদে কাঁজ্গ নাই। 

স্থপ্ডিঘরে বেছি চল সবে মধা খাই ॥ 

এই জ্ক্ত করি সবে নগরেত গেল। 

অঙ্গোরি থহিয়। স্তাপা সবে মধা খাইল।॥ 

ন। নিল অগ্গোরি আা[র] কৈবর্ত গুয়ার।  নাঁন। কথ। কহে তবে ধিবর গোয়ার । 

স্থণ্ডিয়ে নগরে নিল মুলা দেখাইবার ॥ গঁড়িএ নিলেক তবে মুল্হ দেখাইবার ॥ 

স্ুনারোবপ্িকে কিছো। ধন দিয়া নিল। সোনার বনিক্যে পাইয়। কিছু দিয়া লইল। 
আপনা পাত্তিত নিয় জত্র করি দিল ॥ আপনার গৃহে নিয়া জর্তনে রাখিল ॥ 

গৃহকর্ম করি সেই বন্িকের নারি। গৃহকন্ম করি তবে বনিকোর নারি। 
ক্ষেনে ক্ষেনে ঘরে গিয়া চাহে সে অঙ্গোরি ॥  ক্ষেনে ক্ষেনে থরে গিয়। দেখে সেই অস্কুরি | 

খেল! হেতু সিস্থ দেখি কান্দতে লাগিল। সেই সে জে অঙ্কুরি তিমির প্রকাসন্ত। 
সিন্ুহাতে রত দিয়া নিবারন কৈল। রম জার থাকে সেই দেখিলে স্বোরস্ত ॥ 
চপল অজ্ঞান সিস্থ বোদ্ধি নাই তাত। বালকের গলীতে বান্দিয়। দিল তাঁরে। 

খেলা হেতু লড় দিয়া গেল আঙ্গিনাত ॥ তাহারে পাইয়া সিস্থু লাগে খেলাইবাঁবে ॥ 

পাঁছেত জননি তার ধাএ ত্রস্ত হৈয়া । চপল চঞ্চল সিম নাহি হিত তাত। 

বালকের হস্ত হনে আনিল কাঁড়িয়া। খেল হেতু লড় দিয়া গেল আঙ্গিনাত ॥ 
ছু সাহু ভরমিতে আসি দেখে অকল্মাত। পিছে পিছে জননি ধাইল ততৈক্ষণ । 
স্মমি বাপ পঙ্গে রাখে আঙগিনাত। _ বাঁপখের গলে ধুইল করিয়া জর্থীন ॥ 
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রাঁজ অবরন বস্ত জ্বগ্য নহে তুর। 

চার বোলি বাচ্দিলেক বনিক্য নগর ॥ 

বানিয়া নগরে হৈল মহা কুলাহল। 

বন্দি করি লৈয়! চলে বন্মিক সকল ॥ 

বিষম সঙ্কট বড় দেখি সেই কাঁজ। 

বন্নিক্যে ঝান্দিয়া আনে স্ণ্ডির সমীজ ॥ 

বাঁন্দিল ভিবর সব স্ুুড়ি উপদেসে। 
কতআঁলে দণ্ঘাত করিল বিসেসে ॥ 

বন্দি করি লৈয়। জাঁয়ে রাজার গোচর। 

বসি আছে নরপতি জেন পুরন্দর ॥ 

হেনকাঁলে ছুসাছ করিল নিবেদন । 

আজ্ঞা কর কি সাস্তি করিব চোঁরগন ॥ 

রাঁজ। বোঁলে দক্ষিন সাঁগরে নিয় মার । 

সৈরিক্দিরে আনি দেও অঙ্গোরি তাঁহার ॥ 

জুড়হস্তে বোলে তবে জালুয়ামগ্ডলে। 

ঢুস গুন নাই জানি ভুগি কর্মাফলে ॥ 

ধর্ম সঙ্গোচিতে দেখি মার বিচার 

পর্মেহ, না পাঁরে এই কর্ম খণ্ডাইবার ॥ 

ঠাসিয়। ছুম্মান্তে বোলে না৷ মারিব তুকে। 

কথাতে অঙ্গোরি পাইল! সৈত্য কহ মুখে! 

কহিল সকল কথা জীলুয়! প্রধান। 

_সৌরিজ্দ্িকে অঙ্গোরি দিলেক বিগ্যমাঁন ॥ 

সৌরিল্দ্রিয়ে বৌলে পাঁইল আপনার ধন। 

তাহার বিচার আর কুন প্রযুজন ॥ 

জদি জানিবারে রাঁজ। চাঁহ তার গুন। 

হস্তেত লহিয়! বৌজ জি লহে মন ॥ 

হাঁসিয়। অঙ্গোরি দিল নৃপতির হাঁতে। 

সকুস্তলা বৃর্তীস্ত রাজা ল্মরিল মনেতে ॥ 

১৫৫০ সং পুথি, ১৮--২৭ পত্র । 

গ্রীকর নন্দী, বিজয় পপ্ডিত ও সপ্তয় কবির মহাভারত ১৮৭ 

দো সাধু ভ্রমিতে তাহা দেখি অকস্তাত। 
কাঁড়িয়া লইল তবে সে অঙ্কুরি হাত ॥ 
অগ্কুরি পাইয়া তবে হরসিত হৈল। 

চোর বলি স্ুবর্ধবনিক্য বন্দ কৈল ॥ 

বনিক্যের সমাজে বিসম টহল ক।জ। 

বনিক্যে বান্দল গিয়া স্ুড়ির সমাজ ॥ 

বান্দিল ধিবর সব স্থৃড়ি উপদেসে। 

দণ্েকে ভাঁড়ল কোতআলের নিদেসে ॥ 

বন্দি করি লই গেল রাঁজার গোঁচর । 

রাজা বসী আছে জেন পু8 সসৌদর ॥ 

কোতয়ালে বোলে রাজা কিবা হৈল ফল। 

চোর সব আনিয়াছি তোমার গোচর ॥ 

রাজাএ বোলে দক্ষিন সমদ্ে নিয়া মার। 

সরিন্দিরে বত আনি দেমত তৎকাল ॥ 

হস্ত জোড় করি বোলে জতেক মণ্ডল । 

কিবা করিমআাছি পাইতে তাঁর ফল ॥ 

ভীসিয়া সরিন্দ্ি বোলে সুনহ কাঁজন । 

তাভার বিচার করি কোন গ্রওজন ॥ 

জদ্দি জাঁনিবাঁর চাহ এহার জে মন্ম। 

পরসিলে ছুর হয়ে সতেক অধর ॥ 

জাঁনিবাঁর চাহ জদি এহার জে গুন। 

তবে জানিব! রাঁজ। মহিম| নিপুন ॥ 

হাঁসিয়! অঙ্কৃরি রাজা লইলেক হাঁতে। 

সকুস্তলার বিবরন স্বরিল মনেতে ॥ 

২০২৪ সং পুথি, ৩৮---৪০ পত্র 
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৩। জাহ্ৃবীর বানরপতি 

সগ্ভয়ে,- পরাগলীতে,_ 

সেবকবংস্মল হর ত্রিদেসইন্মর | সেবকবৎসল হর ত্রিলৈক্ষ ইশ্বর । 

তুষ্ট হৈয়। কহে তোমি মাগি লহ বর। তুষ্ট হইয়া বোলে হর মাঁগী লও বর ॥ 

বড় তুষ্ট হৈল আমি তুম! ভক্তি দেখে। বড় তুষ্ট হৈল আঁদ্গি তোঙ্গা তক্তি লাগি 

মনের অবিষ্ট বর লহ তোঁমি মাগি ॥ মনের অবিষ্ট বর ঝাঁটে লও মাগি ॥ 

আর্দয অন্ত কহি আমি নাঁইক সংদএ। সৈত্য”পুর্ব বলি আন্গি নাহিক সংসএ। 

জেই চাহ সেই দিব কহিল নিশ্এ ॥ জেই চাহ সেই দিব কহিল নির্চএ ॥ 

সনিয়া সিবের আজ্ঞা কপি মহাহরি। 

ক্লাতি ভয়ে কতিলেক পুটাঞ্জোলি করি ॥ 

স্থনিতে অসঙক্গ্য কথ। কহিতে কুশ্চিত। 

সঙ্গত কথ। কৈতে মনে লাগে ভিত ॥ 

সৃঙ্করে বোলেন ভোমি ভয় পরিহর। 

সেই চাহ সেই দিব সৈর্ভা কল ধর (- দর) 

পাইয়া অভয়ে বর কহে কপিপতি। 

স্বরেশ্বারি গঙ্গারে অবিষ্ট (- অভীষ্ট) মূর মতি ॥ 
সঙ্করে বৌলেন কপ আজি জাহ ঘরে। 

প্রভাতে আ।সয় কাল এই গনাতিরে ॥ 

সানন্দিত হৈয়া বানর গেল তথ! হতে। 

অপর দিবসে আস মিলিল গ্রভাতে ॥ 

বৃসেত চড়িয়৷ তবে পঞ্চবক্র সিব। 

গঙ্গা গৌরা সঙ্গে করি আইল জগজিব। 
জলেত লামিল সিব ছুই ভীর্জ্যা লহিয়া 
পাঁছেত রহিল কপি সম্ রমিত ঠৈয়। ॥ 

পবন স্মবিয়া! তবে আজ্ঞা দিল হুর । 

জার্মভির উরু হতে বস্ত্র কর দুর ॥ 
হরের আজ্ঞায়ে বাধু কুণ্ডল আকারে । 

গঙ্গার স্মরির হতে বস্ত্র ঘরে করে ॥ 

পৃষ্টে থাকি তাহারে দেখিল কপিরাজ। 

বিবসন হৈল গঙ্গা বড় পাইল লা ॥ 

স্থনিয়া সিবের কথ! কপি নাম হরি। 

অতিভয় কহিলেক'হস্ত জোড় করি ॥ 

আপনেহে তুষ্ট হয়া দিতে চাহ বর। 
মনের অবিষ্ট কতিতে বাসী ডর ॥ 

'অতিসয় স্থখ মোক মনের অবিষ্ট। 

স্গুনিতে কুৎসীত বড় লোকেত গরিষ্ট ॥ 

নুবেস্বরি গঙ্গারে অবিষ্ট মোর মতি । 

ভয় পরিহবি বর মাঁগে কপিপতি ॥ 

মহাঁদেবে বোলে কপি চলি জাঁও ঘরে। 

প্রভাতে আসীর তুদ্ষি এহি গঙ্গাতিরে ॥ 

আন'ন্দত মনে কপি গেল আশ্রমেতে। 

গিলিলেক নদিতিরে রজনি প্রভাতে ॥ 

বুসেতে চড়িয়া তবে দেব পঞ্চসির। 

স্থরেম্বরি গঞ্জ! লইয়া গেল নদিতির ! 

জলেত লামিল হর গঙ্গা গৈর! লইয়া । 

পিষ্টউভ।গে রহে কপি সম্ভ্রম করিয়া ॥ 
পবন শ্বরিয়। তবে আজ্ঞা দিল হর । 
জাঁহুবির অঙ্গ হতে বস্ত্র তুর কর॥ 

হরের আঁজ্ঞাএ বাউ কুণ্ডল আকারে । 

গঙ্গার জে অঙ্গ হতে বস্ত্র হর করে॥ 

বিবসন হই গঙ্গা! ঘড় পাইল জর্জ] । 
পিষ্ভাগে বন্করে দেখিল কপিরাজ! ॥ 
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কট্টমনে গঙ্গীরে শ্যাপিল পঞ্চসির। 

বানরে দেখিল তর গোঁপ্ত জে ম্মরির ॥ 

আমার পাঁসেত থাঁকি কুনু কার্জ্য নাই। 

আজ্ঞা লু জাও তোমি বাঁনরার ঠাই ॥ 
পুনি পুনি আজ্ঞ! কৈল দেব ত্রিলুচন। 

কর জুড়ে কহে গঙ্গা বিনয়ে বচন ॥ 
এই অপরাঁদে গোসাই মুরে শ্তাপ দিলে । 

স্যাঁপের স্তাপাস্ত মুক্ত ঠহব কত কালে 

কৃপা মনে সাঁপাস্ত উপাঁএ সাক্ষাতে দিল হর । 

বানর সেবিয়! থাক দ্বাদস বৎস্মর ॥ 

সাঁপাস্ত জে দুর তব দ্বাদস বৎস্মরে । 

ুর্ম্ট ন! ভাঁবিহ গঙ্গা! চলিহ স্তরে ॥ 

অমুগ! তোমার নাম হইব মেৈতোতে । 
পাইবা স্তাপের ফল না ছুসিব! তাথে ॥ 

আর এক বাঁকা গঙ্গা পালিয় জর্তানে। 

অষ্টবন্থু স্তাপিআছে বসিষ্ট ব্রাহ্ষনে ॥ 

বসিষ্টের কামধেন্ু উর্বসিনে দিল । 

ষ্ট গর্বপাঁত হৈতে বসিষ্টে সাপিল ॥ 

অষ্ট বন্গু হইলেক হ্িসির সাঁপান্ত। 
কৃপীমনে মহামুনি দিলেন্ত উপান্ত ॥ 

হরস্তাঁপে গঙ্গ। দেবি জাইব ভূবনেত | 
সেই গর্বপাঁত ভৈয়া' আঁসিবা সর্গেত॥ 
এই কহি গঙ্গাদেবি হরে বিসর্জিল। 

গঙ্গ! লেহ বলিয়া বাঁনরে আজ্ঞা দিল ॥ 

আগে জাএ গঙ্গাঁদেবি পাছে কপিম্মরি | 

কত দুরে গিয়া গঙ্গা দিলেক উত্ত্যর ॥ 
কপট করিয়া তাঁকে করিব বিনাস। 

তবে সে জাইতে পারি হরের সম্পাস ॥ 

আদিপর্ক মহাঁপুতা সুধারসমএ। 

পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জএ॥ 

এত ভাঁবি গঙ্গা বোলে সন কপিনাথ। 

মনের অবিষ্ট কেনে না কহ আমাত ॥ 

২৫. 

শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহ1ভাঁরত ১৮৪৯ 

কষ্টমনে গঙ্গারে বলিল পঞ্চসির। 
বানরে দেখিল তোন্গার গুপ্ত সরির ॥ 

আঙ্গার পাসেত তোঙ্গার রহিতে কাধ নাই। 

আজ্ঞ! দিল চল তুঙ্গি বানরের ঠাঁই ॥ 

পুনি পনি বোলে তবে দেব ধ্িলোচন। 
কর জোড়ে গঞ্গাএ তবে বলিল বচন ॥ 

এহি অপহাদে মোরে দেয় এহি ফল। 

সাপের সাপাস্ত তবে ঠৈব কতকাল ॥ 

কপামনে প্রচ্যাতে সাপাস্ত দিল হর 

বানর সেবিয় রহ দ্বাদস বৎসর ॥ 

সাপের সাপান্ত হইব দ্বাদস বরিলে। 
বিনর তেজিয়া গ্গ। চলহু ভরিসে ॥ 

অমোঘা তোঙ্গার নাম হইল মৈভ্যলোকে | 
পাইল! দোঁসের ফল ন1 ছুসীবা মোঁকে ॥ 
আর এক বাক্য গঙ্গ পাঁলিবা জর্ভনে । 

অষ্টবস্থু সাপিয়াছে বসীষ্ট ব্রাঙ্গনে ॥ 

বসীষ্টের ধেন্ু হবি উর্বাসিরে দিল। 
অষ্ট গর্ভে জন্ম হতে বসীষ্টে সগীল ॥ 

তবে অষ্টবন্ত হেল রিসীর পাঁদাস্ত। 

কপামনে মভামুনি দিলেক সাঁপাস্ত ॥ 
হরসীপে গঙ্গা জাইব মৈতণ ভূবন্তে। 
তার গর্ভে জন্ম লভি আসিব স্বর্গেত ॥ 
এহি কথা কি হব গঙ্গা বিসর্জিল। 

গঙ্গা নেয় বলিয়া বানর সম্বোদিল ॥ 

আগে জাঁএ কপিরাজ। পিছে সুরেস্বরি | 

কত ছুর গিঘা দেবি বুদ্ধি স্থির করি॥ 

কুপটে () ইহাঁরে করিতে পারি নাঁষ। 
তবে সে জাইতে পারি সঙ্গরের পাস ॥ 

এত ভাবি গঙ্গাএ বোলে স্থুন কগীনাথ। 

মনের অবিষ্ট কেন্কে না কহ আঙ্গাত ॥ 

কিবা হেতু মৌহোরে কথাত জাও লইয়!। 
কিবা আছে তোঁঙ্গার মনে না দেয় কৃতিয়| ॥ 
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কুন্ হেতু তোমি মোরে লৈই জাও মাগিয়া । 
আঁপনা মনের কথা কহত ভাঙ্গিয়া ॥ 

হাঁসিয়। বানরে কহে স্ুন সুরেস্মরি | 

সঙ্কর সেবিয়া পাইছি তোমি হেন নারি ॥ 
এত সনি কহে গঙ্গ৷ পরিহরি লাজ । 

হিত উপদেস কহি শুন কপিরাজ ॥ 

তুমার লুস্তস তন্নু অঙ্গে না সহিব। 

তুমার সহিতে বৌল কেমতে বঞ্চিব | 

সর্ধব লুস্ত ত্যাগ কর আনলে পুরিয়া। 

আম! সঙ্গে কূড়। কর বচন পালিয়া ॥ 

কামাতুর হৈছি বর সুনহ সুন্দরি । 

তোমি জেই আজ্ঞা কর সেই কর্ম করি ॥ 

গঙ্গা বৌলে আমি বর দিলাম তুমারে। 
আনলের তেজে তোম! কি করিতে পাঁরে ॥ 

প্রথমে পরিক্ষ্যা বোজ অগ্গোলি দহিয়। | 
পশ্চাতে জুন্দর হৈবা৷ সর্বাঙ্গ পুরিয়া ॥ 

তবে অল্প অগ্নি করি পরসিল কাঁয়!। 

অঙ্গোলি নিলুস্ত হৈল গঙ্গা কৈল মায় ॥ 
গঙ্গায়ে করিল মায়! পর্তযয়ে বাঁনর। 

গঙ্গা বোলে মহাকুণ্ড এবে অগ্নি কর ॥ 

খনিয়৷ গহন কুণ্ড আনল জাঁলিল। 

গঙ্গার বনে কপি তথা বাম্প দিল ॥ 

গঙ্গারে আকাঙ্কি কপি মনে কাম্য করি। 

আনলে পুরিয়৷ মৈল কপিরাঁজ হরি ॥ 
মত্ত হৈল কপিরাজ গঞ্গা সতন্তর। 

চলি আইল গঙ্গ৷ দেবি সঙ্কর গোচর ॥ 

এথাঁএ দৈবঘটনে তাঁথে ফলিল অকাঁজ। 

জেই কুণ্ডে মরিল বানর কপিরাজ ॥ 
আনল সহিতে তথ। উত্যলিল জল। 

মহাকুণ্ড উত্য'লিয় করে টলমল ॥ 

সাহিত্য-পরিষত-পন্রিক। [ রও সংখা 

হাঁসীয়। বানরে বোলে স্থুন গঙ্গাদেবি। 

তোঙ্গারে পাইল আদ্ষি মহাদেব সেবি ॥ 

তবে গঙ্গাদেবি বোলে পরিহরি লাজ । 

এক নিব্দেন মোর স্থন কপিরাজ ॥ 

আন্ধার পবিত্র অগ্গ তোমার লোমস। 

তোদ্ধার আহ্ষার অঙ্গ না হএ রূপস ॥ 

সর্ব অঙ্গ দাহ কর আনল জালিয়া। 

আঁঙ্গা লই ঘর কর ভরসীত হৈয়া ॥ 
হরসীত হই বোলে কপীন!ম হবি । 

তোঁ্গার অৰিষ্ট জেই সেইরূপ করি॥ 

কিন্তু এক কথা মোর সুন সাবহিতে। 

আনলের মৈর্দধে অঙ্গ দহিব কেমতে ॥ 

গগগাএ বোলে আছ্ছি বর দিলাম তোদ্ষারে। 

আনল পরসে তোঙ্ধা কি করিতে পারে ॥ 

প্রথমে পরিক্ষা কর কিছু পরসীয়া। 
গ্রচ্চাতে নিহেলাম হইবা৷ সমূলে মজ্জিয়া ॥ 
তবে অল্প অগ্নি করি পরসীল কাঁয়া। 
অশ্গুল নিহেল।ম হল গপ1 করে মায়া ॥ 

পরিক্ষা পাঁইয়! পেত হইল বাঁনর। 

গঙ্গাএ বোলে কুণ্ড করি মহা অগ্নি কর॥ 

খনিয়া গহিন কুণ্ড মহ! অগ্নি কৈল। 

গঙ্গার বনে কপী জলে ঝাপ দিল ॥ 

গঞ্গাএ শ্রীজিল মায়া মনক্ষাম্য করি। 

আনলে পুড়িয়া মৈল কপীরাঁজ হরি ॥ 
মির্ভ, হইল বানর জাহ:ব সতন্তর 
চলি গেল স্থুরেস্বরি শঙ্কর গোচর ॥ 

এথা বফলে ঘটালেক কাঁজ। 

জেই কুাণ্ডে ঝংপ দিয়া মৈল কপীরাঁজ | 

আনল সহিতে তথা উলিল জল। 
মহাকুণ্ড নিৰাইল হল টলমল ॥ 
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নেই কুণড উত্য'লিয়া ডুবাইল পাঁড়। 

আনল সহিতে বহে তপ্ত জলধার ॥ 
দেইত দক্ষিন ভাগে ৫বতরনি নাঁম। 

তাঁহার দক্ষিনে পুরি জম অন্ুপাম ॥ 

তবে মৃত বানর বসিয়া সেই জলে । 

অতি বড় সরির লগিল ছুই কুলে ॥ 

আটাঁসি সহজ্র মুনি জায়ে তপ হুতে। 

দেখিলেক অগ্রিমহে জল বহে আোঁতে ॥ 

পরসিতে না পারে অর্তন্ত তপ্ত জল। 

কি হৈল কি হৈল করি ঘুসন্ত সকল ॥ 
প্রভাতে দেখিল এগ| ন। আছিল পানি। 

অগ্নিময়ে তাথে কেনে ভয়ে তরঙ্গিনি ॥ 

হেনকালে দেখিলেক মনা এক কপ। 

বান্দিমাছে জল সেই চই কুল চাঁপি ॥ 

সেই রাজো রাজ। জে হস্তিনাপুরবাসি। 

জজ্ঞ দান কৈল সেই পুত্র অবিলানি ॥ 
সেই বানরে বর করি পার হৈল হেলে। 

হইল আকাসবানি সুনিল সকলে । 

উপকারি বানন জে না জীও ছাড়িয়।। 

বেদমন্ত্রে জিয়াইল সকলে বেড়িরা ॥ 

পরম সুন্দর হৈল দির্ব কলেবর । 

তারে দেখি মুনি সবে ভাবিল অন্তর ॥ 

কুরুর বংসেত জন্ম সিবি নৃপবর। 

তাঁকে দিব এই পুত্র চলহ সত্যর ॥ 

ই বোলিয়া আনি দিল রাঁজার গেচর । 

অপুনত্র! রাজারে দিয়। দিল পুত্রবর ॥ 

সান্তোনু ইঞ্নার নাম তাহার নিশ্চ এ। 

মুনির প্রভাবে রাজা পাইল তনএ। 
মুনি সবের আসির্বাদে [দেবতার বরে। 

প্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সগ্তয় কবির মহাভারত ১৯১ 

জল উথলিয়৷ ডুবাইল চাঁরি পাঁর। 
আনল সহিতে জল বহে তপ্তধার ॥ 

সেইত দক্ষিন নি বৈতরনি নাম। 

তাহার দক্ষিনে জম রাঁজীর আশ্রম ॥ 

তবে মহাঁবানর ভাসিল মহাঁজলে। 
অতি বড় সরির বাঁঝিল ছুই কুলে ॥ 

আটাসী সহস্র মুনি জাঁএ তপপথে । 
দেখিলেক অগ্রিময় জল বহে তাতে ॥ 

পরসীতে না পারে অতান্ত তপ্ত জল। 
কি হৈল কি হৈল করি ঘোসএ সকল ॥ 

প্রভাতে দেখিল সবে না আছিল পাঁহ্নি। 

অগ্নিময়্ জল বহে কি হেতু না জানি ॥ 

হেনক।লে দেখিলেক মৃতা এক কপি। 

রহিআছে নদির জে দুই কুল চাঁপী ॥ 

গ্রতিক্ষবা নামে রাঁজা হস্তিনাতে বসী। 

পুর অভিনাঁসে বাজ| হৈল রাজরিসী | 
পাত্র স্থানে রাধা দি সেই নবেম্বর । 

মুনি স্থানে নূপতি তপ করে বহুতর ॥ 

রাঁজাএ বোলে রিনী সব ন| ভাবিব৷ আর । 

এহি বানরেত চড়ি ন'দ হও পার ॥ 

রাজার বচন সুমি সব মুনিবর । 

বানরেত ভ7 করি তরিল তুস্তর ॥ 

একে একে পার হয়া গেল তপপথে। 

হইল আঁকাসবানি তাহার অগ্রেতে ॥ 

উপকারি বানর জে না জাইয় এড়িয়া । 

দেবমন্তে বানরেরে দেয় জিয়াইয়া ॥ 
পরম সোন্দর বর হৈব নরেম্বর। 
অপুত্রা নূপতি পাইব এহি পুত্রবর ॥ 

সান্তনু এহার নাম হইল নিচ্যএ। 

তপের প্রভাবে রাজা পাইল তনএ॥ 

হেন কালে আকাসেত দেববানি পুনি। 

বানরের পুন শ্রীষ্টি করে মহামুনি ॥ 
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হেন মতে সাস্তন্ন আছয়ে রীজঘরে ॥ 

এখ| গল্গ! চলি গেল সঙ্করের পাঁদ। 

জানাইল বানরের হইল বিনাস ॥ 

মহাঁদেবে বোলে গঙ্গা বানর মারিয়া । 

আমারে ভাড়ম্ন গঙ্গা কপট করিয়া ॥ 

দেবতার কার্জ্য হেতু পাটাইলু তুকে। 

কপটে বানরমারি বাঁড় (-ভডহ) কেনমুকে ॥ 

চল চল গঙ্গ। তো শান্তনু ঘরে 

রাজপুর্র তই আছে ধদিছ জাঠারে ॥ 

বুর্জ! পাইয়। জান ভি লে চলে আরবার। 

হস্তিনাপুরিতে গেল নৃপতির দর 

এথ। রাজা পুর পাইয়া আনন্দ অপার। 

নৃর্ত গিত কুভহপ [শা] ন প্রকীর | 

অস্ত্র সান্্র ধনুবিদ্ধা সকল সিগিল। 

নান! দেসে ছু্দ করি সাঁসিয়া আনিল ॥ 

দেখিয়া! নৃপতি তবে হরসিত হৈয়]। 
স্বরাজ কৈল তানে পাত্রমিত্র লৈয়া ॥ 

হেনকালে গঙ্গার্দেবি দিল দূরসন | 

সভাঁসদ পাত্রমিত্র আছে সব্বজন ॥ 

একবস্ত্রে দাগ্ডাইল জান্ন বি ক্ধূপবতি। 

সভাঁতে দাড়াইল কৈলন্ম্যা জেহেন পার্ব।ত ॥ 

কৈন্ন্যা দেখি রাজ! তবে জিজ্ঞাসে কাহিনি। 

দির্বব কৈর্ন! পূপবতি কাহার নন্দিনি ॥ 

গন্ধর্ধের টন্ন 1 কিবা হয়ত অপর্সপরি | 

কিব। দেবকৈল্নণ হয় নও বিষ্ভাধরি ॥ 

পরিচয়ে দেয় মুরে ভ্রম কি কাঁরন। 

কেবা তোম। মাতাঁপিতা এখা কি কারন ॥ 

কুন জাতি হয় তো[ম দেয় পরিচএ। 

দ্বেবকৈয্1 হয় কিধা মনে সুজা লএ 

সাহিত্য-পরিষতপত্রিক! [ সংখ্যা 

ধরিল সান্তক্নু নাম রাজার তনয় । 

পুত্র লইয়া! গেল রাঁজা আপন ঘঞ্এ ॥ 
মুনিলোক আপীর্ববাদ দেবলোৌকবরে । 

হেন মতে সাস্তন্ু হইল রাজঘরে ॥ 

গথা গঙ্গা ছলি গেল সঙ্করের পাস। 

কহিলেক জেইমতে বানর হৈল নাস ॥ 

মহাদেবে বোলে তুন্ি বানর মারিয়া 

আঁ্গারে ভাড়হ আসি কপট করিয়া ॥ 

দেবতার কাষা হেতু পাটাইল তোক । 
কপটে বাঁনর মাঁরি ভাঁড় আসী মোক ॥ 

হইছে সান্তন্থ নাম সেই কপিবর। 

প্রতিশ্রব রাজপুত্র তস্তিনা নগর ॥ 
চল চল গঙ্গা তুঙ্গি সান্তনুর ঘরে। 

রাজপুত্র হইছে বধধিল। বাঁনরারে ॥ 

লক্জ। গাই জীহাবি পিল আরবার। 

হস্তিন। পুগিতে গেল গাজার দ্বার ॥ 

সভা করি বসিছে সাগ্তনু নরপতি। 

এক পাঁস হই রহে জাবি যুবতি ॥ 
তরিলৈক্ষমুহিনি কৈন্তা আছে নিসবদে । 

কথ! হতে কথাএ জাইবা বোলে সভাসদে 
উত্তর না দিল কৈন্তা সভার সাক্ষ্যাতে। 

পুর্বকথ। কহি সুন সকল পণ্ডিত ॥ 

সান্তন্ন রাজার পুত্র মির্তুএ অপছর। 
তান হেতু তপ করি পুজিল স্বর ॥ 

মহাদেবে বর দিল সেই মোর পতি। 

আজ্ঞ৷ দেহ মেহোর হইব কোন গতি ॥ 
অমোঘ! মোহোর নাম সাত্তক্নর নারি । 

'দেবকৈন্ঠ। তোঙ্গারে বরিল কাম্য করি ॥ 

সনিয়া দেবের কথা সভা আনন্দিত। 

পরম হরিস হৈল নৃপতির চির্ত ॥ 

আদেসীল নৃপতি আনিতে যুবরাজ। 
দেবকৈন্ত' বিহ। কর্ পরিহুরি লাজ ॥ 



পন ১৩৩৪]  শ্ত্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভীরত ১৯৩ 

রাজ। স্তীনে কহে তবে দেবি স্ুরে্বরি। জিলৈক্ষমুহিনি কৈন্যা ্নপেত অমুহল। 

সর্বকথা কহে কৈন্নধ মনে কাম্য করি ॥ বিসেস বাঁপের আজ্ঞা দেব সমতুলহ ॥ 

বহু দিন কৈল আমি সিব আরাধন। বিবাহ হইতে তার হইল সন্মতি। 
সাস্তেঁহু আমার পতি তোমার নন্দন | লগ্ন করি বিবাহ করিল সিগ্রগতি ॥ 

অমুগা আমার নাম জন্ম দেব জুতে। ২০২৪ সংখ্যক পুথি, ৫৫৫৭ পত্র। 

জাতি কুল ধন্ম আমি কহিল তুমাতে ॥ 

১৫৫০ সং পুথি, ৪০--৪১ পত্র 

৪। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীধ্যের মৃত্যু 

চিত্রঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যোর মৃত্যুবিষয়ক আখ্যানটা ছুই গ্রন্থে দ্বিবিধ। উভয় গ্রস্থ হইতে 
'আখ্যানটী উদ্ধত হইল। 

পরাগলীতে 2-- 

বির্দ হৈল মাস্তৃন হইল পরলোক । টনর্তাবতি সনে রাজ। পাইলা বড় মোক 

করিলেক সতকার পিগু প্রওজন। 

তির্থ করিবারে গেল ভির্থ পিতৃকাযা | 

ভিস্বের বিক্রমে রাজা হৈল সক্্রহিন। 

দৈবজৌগে চিত্ররথ গন্ধর্ধের পতি । 

্ধ আহুতিল হিরণ নরিতিরে। 
গন্দর্ধের সনে রন আছিল বিস্তর ৷ 

সংপুর্ন বিংসতি দিন আছিল সংগ্রাম । 
হেন কালে তির্থ করি ভির্য আইল ঘরে। 

রঙ ক সী 

তবে ভির্বে রাজ। কৈল বিচিত্রবিজ্জক | 
ক রী 

জয়মুনি বোলেন্ত বিচিত্রবিজ্ঞ রাজা । 

অভিনব জৌবনেত জৈক্ষ্যা রৌগ হৈল। 

রাজ হৈল চিত্রাঙ্গদ সান্তমুনদ্দন ॥ 

নাজ! হৈল চিত্রার্গদ পুজে সর্বরাধা ॥ 

চিত্রাঙগদ স্থুথে রাধা করে কত দিন ॥ 

নাঁম সনি তখনে আইলা সিদ্রগতি ॥ 

চতুরঙ্গ বলে রাজা হৈল বাহিরে ॥ 

পড়িল অনেক সৈস্ভ গেল জম্ঘর ॥ 

গন্দর্ধে মারিল রাজা চিত্রাঙ্গদ নাঁম ॥ 

দেখিয়া গন্দর্্পতি পলাইলা ডরে ॥ 
রা ধ এ 

আপনেহ সর্বকর্তী পৃথিবিপাঁলক ॥ 
ধ ্ী টা 

সর্বক্ষন পাঁলিলেক ভির্্য মহাঁতেজা ॥ 

না হইতে অপৈর্ত্য বিচিত্রবিজর্দ মৈল ॥ 



১৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 

সঞ্জয়ে ০০ 

বৃদ্ধ হৈয়া নরপতি পাইল পরলুক। 

করিল খেত্রিয় কর্ম পিগুপ্রয়ুজন। 

অন্ডিনব জৌবনেত জঙক্্য। রোগ হৈল। 

তবে ভিস্মে রাজ! কল বিচিত্রবিউ্জক | 

ভিন্মের প্রসাঁদে বৈরি নাইক ভূতলে | 

তিন দিগে তাই তোমি করিয় গমন। 
বেনুপুরি নাম সেই জানাইল তথ|। 

ই বোলিয়া ভিম্ম বির চলিল তির্থেতে। 
পিত্রিসর্ম হেতু গয়! গেলেন তুরিভে। 

এথাঁতে বিচিত্রবিরঃ্জ তিন পাত্বি সাতে । 

ত্রিভুবন বস করি দিছে ভিম্মবিরে। 

আর দিন গেল রাজা দক্ষিন দিগএ | 

দেখিল বিচিত্র পুরি ভূবনমুহন। 

দেখিব কেমত নারি পুরে প্রভেসিয়!। 
ই বোলিয়! চলে বির পুরে প্রভেসিতে। 
স্তানে স্তানে নান। পুষ্প রম্য সপ্ধবর। 

কুকিলে করহে নাদ ভ্রমরের রূল। 

সেই পুরে প্রভেসিয়া দেখয়ে সুঠান। 
তাথে এক পাঁলঙ্গ জে সুর্ধ সুভন্নেরে। 

তাহীর মধ্যেত জান স্বর্ন উপাধান। 

ধিচিন্ত্র কনকঘণ্টা সর্জার উপরে। 

সেই খাটে ভিম্ম বির করহে সয়ন। 
দস দণ্ড ভিম্মেরে তাঁড়য়ে করিবরে। 

ভিম্মের প্রতিজ্ঞা আছে গজের সহিতে 

সেই রত্বখাটে রাজা করহে সয়ন। 
নৃপতির নিদ্রা আইল বসস্তের বাঁএ। 

ভিম্ম জানে কৈল তারে বহুল তাড়ন। 

[ ৩য় সংখ্য। 

ভির্য সনে সৈত্যবতি পাইল বড় সুক ॥ 
রাজ। হৈল চিত্রাঙ্গদ সান্তনুনন্দন ॥ 

সন্ততি না হৈতে সেই পরলুক হৈল ॥ 
আপনেহৈ ভিস্ম বির সমার পালক ॥ 

বিচিত্রবিজ্জকে কহে ভিস্ম মহাঁবলে ॥ 

কদাচিত্ট না করিব! দক্ষিনে ভ্রমন ॥ 

তথা গেলে মন ছুর্ পাইবা সর্বথ| ॥ 

সংসারেত জত তির্থ ভ্রমে ক্রমাগতে ॥ 

একে একে পিওদাঁন দিল বিদিমতে ॥ 

জঙ্ম্ম গন্ধবর্ব কর লছে হন্তিনাঁতে ॥ 
সর্ব বীর্জেয কর আনি ভেটয়ে তাঁহধরে ॥ 

বেন্থুপুরি প্রভেসিল রাঁজা মহাঁসএ ॥ 

রাজা বোলে এখাতে ভিম্মের নারিগন ॥ 

তবে কেনে মহাঁবিরে নাই করে বিহা ॥ 

নানা ধাতু স্থরম্য দ্বেখয়ে পথে পথে ॥ 
চাঁরি পাসে মলরা জে মধ্যেত কমল ॥ 

নান! পক্ষি কড়া করে বোলন্ত স্থবোল ॥ 

তার মধো এক গৃহ বিচিত্র নিশ্মীন ॥ 
পঞ্চ সত পার্সে দির্ঘ ছুই জে হাজারে ॥ 

ছই সত হাঁত দেখি তাহার প্রমান ॥ 
মধুমাসে ভিম্ম বির থাকে সেই ঘরে ॥ 
ইন্দ্র এরাবতে আমি করহে তাড়ন ॥ 

তার পরে নিদ্রা জীয়ে ভিম্ম মহাবিরে ॥ 

ঘণ্টা নাড়া দিলে আইসে জাঁঘ়ে সেইমতে ॥ 

কুতুহলে সেই ঘণ্টা নাঁড়য়ে তখন ॥ 

ভিস্ম জানে সেই হস্তি আসিল তথাএ ॥ 
চোন্মবত হৈয়। রাজা তেজিল জিবন ॥ 
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শরযুক্ত রমানন্দ ঠাঁকুর-কৃত “সংক্ষিপ্ত মহাভারতসাঁর” নামক মিথিলাভাষায় লিখিত গ্রন্থ 
আখ্যায়িকাঁটা অন্যবিধ। 

“কালক্রমে রাজা চিত্রাঙ্গদ মহ! ছুরাচাঁরী ভৈ গেলাহ ওঁর যৌজনগন্ধা রাজাক বিনাঁশক 

সম্ভাবনা দেখি স্বপুত্র ব্যাসজীক স্মরণ কৈলন্হি ওঁর ব্যাসজী তৎক্ষণে আবি উপস্থিত 

ভেলাহ। যোজনগন্ধা হুনকা রাজা চিত্রাঞ্গদর্কে উপদেশ করৈ কহলথিন্হ। ব্যাসজী 
উত্তর দেহথীন্হ জে হে মায়! ওবাজাক মদর্স অন্ধ ভৈ গেল ছথি ওঁর হমর কথা নতি 
সূনতাহ, তে হম অহার্কে উপদেশ স্থনবৈছী ওঁর অই! হ্থনকা কহিখন্হি। জখন ও 
একরা স্বীকার কৈলধিন্হ তখন স' নিত্য সন্ধা কাঁলপ' অর্দরাত্রি পধ্যন্ত বা।সজী 

অপনা মায়কে রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ স্থুনাবৈ লগলাহ। নিতাকের ঈ ব্যবস্থা দেখি 
রাজাক মনমে' ব্যাসজী ওঁর মাতাঁক প্রতি বাভিচারক ভ্রম স্টর অসন্তোষ ভেলৈন্হি 

টর মনমে' নিশ্চয় ঠকলন্হি জে এহি ছুরাচাঁবী ব্রহ্ষচারীক গ্রাণান্ত করী। পরজ্ত মনমে' 

বিচার কলন্হি জে বেত্রেক পূর্ণ রূপে নিশ্চয় কৈনে ব্রঙ্গহতা। কখানা কর্তব্য নহিথিক 

তে জাচ করৈক হেতু একান্তর্মে স্থিত ভৈ এক রাত্রি স্ুনলন্হি জে ব্যাস হুনকা মাঁয় কহিক 
উর ও হুনক! পুত্র কহিক সন্দোধন করৈছথিন্হ ৷ তখন যথার্থ ধর্মশালী রাজ! চিত্রার্গৰকে 
মিথ্যা আরোপ স' অত্যন্ত মনস্তাপ ভেলৈন্হি। ওর প্রাতঃকালমে' ব্যাসজীর্কে বজাঁক 
হাথ জৌড়ি কৈ প্রীয়শ্চিন্ত পুছলথিন্হ জে হে খষে! যিথা আরোপ কন্বাঁক কী প্রায়শ্চিত্ত 

থিকৈক? ব্যাসজী কহলথীনহ জে হে রাজন্! পুরান গীপর ক গাছক ধোধরি মে মিথ্যা 
আরোগী মনুষ্য প্রবিষ্ট ভৈ আগি লগ! কৈ জীবিত হি প্রাণাত্ত করৈ. ঘেহটা প্রায়শ্চিত্ত 

ছৈক। ঈস্ুনি ও ধার্মিক রাজা চিত্রাঙ্গদ সৈহ কৈলন্হি। ইউর তৎপশ্চাত ভীগ্মজী রাজাক 

অধিকার বিচিত্রবীর্য্যকে দেলথিন্হ পরন্ধ দৈবাৎ ও শিকারমে' সিংহ দ্বারা মারল গেলাহ।” 
৯--১০ পৃষ্ঠা । 

৫1 অভ্ভুন ও হনুমান 

( সভাপর্ব ) 

সপ্তয়ে 8 পরাগলীতে £-- 

কতদিন পরে গেল ক্দলির বনে। জাইতে জাইতে গেল ক্দলিকাঁবনে । 
জে বনে নিবাস করে বির হন্ুমানে ॥ হনুমান সনে হইল তথা দরস[তুন ॥ 

সৈন্ভ কুলহল স্থুনি করে অনুমান । সৈম্তের কহেলাল সনি বির হন্তুমান। 

মহাঁকায় সরির হইল বলবান॥ মহাকাঁয় হইলেক পর্বত সমান ॥ 



১৯৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। 

সরির করিল তবে সমুপ্ন সমান। 

সব্ধ উদ্ভেসিয়। রহে মনে করি জ্ঞান ॥ 

লাঙ্গোড়ে পর্বত নাড়ে বির হনুমান । 

তাহা সুনি চমকিত হইল অর্জন ॥ 
পথ বিল্লদিয়! রহে পবননন্দন । 

তাহ। দেখি চমকিত যত সর্নগণ ॥ 
এতেক ভাঁবিয়৷ বিরে মনে সার কৈল। 

সন্ত সব সম্বুদিয়া তখনে কহিল ॥ 

নুন স্থন রাজা সব আমার বচন। 

কারন না বোৌজি হেন কিহেত্ কারণ ॥ 

দেবত। রাক্ষস কিবা গন্ধর্ব কিন্নর হএ। 
ইয়ার নির্নয়ে জানি আসিবারে হএ ॥ 

সর্ম সমে থক লমি সাবহিত হৈয়া। 

'জাঁবত আসিযে আঁমি তার বার্তা লৈয়া ॥ 

মহাবলি ধনঞ্চয়ে নিসঙ্ক। রিদএ। 

সব্দ উদ্ভেসিযা জাতে তাহার আলএ ॥ 

হস্তেত বিসাল ধনু জেন পুরান্দর | 

গ্রভাতের সুর্জ জেন করছে উর্জল ॥ 

দুরে থাঁকি চায়ে তাবে পবনকুরর। 

নিসঙ্ক! হইয়। বিন আইসে একান্মর ॥ 

তারে দেখি হন্ুমানে করে আলুকন। 
দেখিয়ে পার্থের রূপ অতি বিলঙ্ষর্ণ 
প্রসন্ন সরির তার কান্তি কলেরর। 

হস্তেত ধন্থুক করি আইসে ধনুদ্ধর ॥ 

গগনে পরসে ধ্বজ মের়স্থগগ রেখ! । 

সঘন বিজুলি জেন গগনেত দেখা ॥ 
হস্তেত কাঁক্ষ,ক তার দিব্ব কলেবর। 

কর্নেত কুল তার স্ুর্জ সমুস্মর ॥ 

অক্ষয় বানের টোন অন্ন কিরন । 
দারূকে চালায়ে রথ পবনগমন ॥ 

ইন্রপুত্র রথে আছে জেন ইন্্রতুল্ল। 
নরনারায়ন সে জে চাইতে অমুর্। 

[ ৩য় লংখ্যা 

লেশুড় আক্ষাঁলি উঠে বির হন্থুমান। 

লেঙ্গুড়ের বিক্রমে ত্রিভূবন .কম্পমান। 

সব্দ স্ুনি স্তব্ধ হইল বির ধনঞীয়। 

বিপরিত সব্ধ কেবা করে অবন্যয়ে ॥ 

চিন্তিত হইল বির ভাবে মনে মন । 
বছ বহু বির সবে কহিল বচন ॥ 

তুহ্ি সব থাঁক এহি স্থানে সান্ত হইয়া। 
জাবত আসিয়া আদ্ছি অরন্য বেড়াইয়া ॥ 

মহাসব্দে ধনঞ্জয় বিসর্ন হৃদয়ে । 

একস্বর চলে বির সমরে নির্ভয়ে ॥ 

জেই দিগে সুনিগ্মাছে সব্দ অনুসার। 
সেই দ্িগে চলে বির বিক্রমে অপার ॥ 

অন্তরে থাঁকীয়। দেখিল হন্ুমান। 
ভএ ন৷ চিন্তিয়া বির করিল পয়ান ॥ 

হাঁতে ধনুবাঁন ধরি জাঁএ একস্বর। 
দুরে থাকী দেখীলেক পবন কৌয়র ॥ 

অন্তরে থাঁকয়৷ বির করে আলোকন। 

দেখেস্ত পার্থের সঙ্গে বিযুলি লৈক্গন ॥ 

তেজান্ম সির দেখে মহাঁকলেবর। 

নিদাগেত দহে জেন দেব দিবাকর ॥ 

গগনে পরসে ধ্বজ গিরিশীগ দেখী। 
সঘন পতক। উড়ে বিযুলির রেখী ॥ 

হাতেত গা,গুব সোভে দির্ব সরাসন। 

জেন হেন চন্দ্ধন সোভএ গগন ॥ 

অক্ষয় সানিতে বান অব্ধূন কির্ণ। 

দারূকে চালাএ রথ পবনগমন। 

ইন্দরস্ুত ধনগ্রয় ইন্দ্র অস্ত্র গম্য। 
নরনারায়ন বির বোলে ধেন্ খৈন্য ॥ 



নন ১৩৩৪ ] 

বোদ্ধিবিসারদ বির পবনননদন। 

মনে মনে ভাবে তবে কুনু মহাঁজন ॥ 

কিবা ইন্দ্র কিব! সুর্জ্য কিব। নিসাকর। 

নরক্ষপে জন্ম হরি মুনিস্যের ঘর ॥ 

দড়ান না জাঁএ মন আইসে কুন জন। 

মনে মনে ভাঁবে তবে ন। বোঁঝি কাঁরন ॥ 

কত ভবিম্মত দেখি নয়নগোঁচর । 

ত্রেত। জোগে কৃষ্ণ জর্ম হইল দ্বাপর ॥ 

পঞ্চ ভাই পাঁওব জে ইন্দ্র অবতার । 

রুষ্ণ সমে সংসারেত খণ্ডাইতে ভার ॥ 

থাওবগ্রহস্তে রাজ্য করে পঞ্চ জন। 

রাজন্মহি করিবারে করিছে গমন ॥ 

পিত্রিকুল উদ্ধীরিতে মনে করি সার। 

ধনঞ্জয়ে বির আইসে ধন আঁনিবাঁর ॥ 

জছুসর্ন্য সঙ্গে তাঁর কৃষ্ণ অনুমতি । 

পাটাইয়। দিছে হেন লহে মুর মতি ॥ 

নারায়ন মধ্যে হয়ে অজের্ান দুর্বার 

কৃষ্ণের দ্বিতিয় তনু বিদিত সংসার ॥ 

বোৌজিবাম কেমত তাহার বেবভাঁর । 

এত বৌলি রহে তথা পবনকুমার ॥ 

অতি ক্ষিন তন্ত্র হৈয়া পবনতনয়। 

হেনকাঁলে তথ! গেল বির ধনগ্য় ॥ 

দেখিলেক একজন কপির আকুতি । 

রথ এড়ি তাঁর কাছে জায়ে সিগ্রগতি ॥ 

জুড়হম্ত করি বোলে পাঁণ্ডোর নন্দন। 

নানাক্সপ ধর তোমি কুন্ মহাঁজন ॥ 

কুন্ দ্বেব হয় তোমি কাহার নন্দন । 
পরিচষে দাও মুরে সুন মহাজন ॥ 

হন্থুমানে কহে আমি জাতে পষু কপি। 
বনমধ্যে নির্ভা করি বড় হেয়। তাঁপি ॥ 

তোঁমি কুন্ মহাঁসএ নাইক নির্নএ। 
না কর বিল্বয়ে তোমি দেও পরিচএ॥ 

শ্ীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সপ্তয় কবির মহাভারত ১৯৭ 

বৃদ্ধির সাগর বির পবননন্দন। 

মনে মনে ভাবে এহি কোন মহাজন। 

কিবা! ইন্ত্র কিবা চন্দ্র কিবা দিবাকর 

কিন্তু ভবিস্বতি এক দেখিএ গোচর ॥ 

শ্রুতি গেল দ্বাপর কৃষ্ণ রামবর | 

পঞ্চ ভাই পাণ্ডব দেখীল সর্তযর ॥ 

কৃষ্ণ সঙ্গে খণ্ডাইব পৃথিবির ভার। 
পঞ্চ ভাই বসি আছে খাণ্ডব অধিকার ॥ 

রাঁজস্থই জৈজ্ঞ করিবারে হইল মন। 
ধনের কারনে চলিছে চাঁরি জন ॥ 

পিতৃকুল উদ্ধাৰিতে যজ্জের সম্ভার। 
ধনঞ্জয় চলিয়াছে ধন হরিবাঁর ॥ 

যছুসৈন্ত নীরাঁয়নি কৃষ্ণ অনুমতি । 

রাঁথিবারে দিয়াআছে অঙ্ছুন সংহতি | 
নরনারা়ন বির অঙ্জুন প্রধান ॥ 

কৃষ্ণের দ্বিতীয় তন কৰি অনুমান ॥ 

জাঁনিব তাহার আছি কোন ব্যবহার। 

এত বোলি হনুমান হইয়া আগুসার ॥ 
অতি থুদ্র মুত্তি ধরি বানর আকৃতি । 

হেনকাঁলে বলিল অজ্জুন মহাঁমতি ॥ 

দেখএ জে কপিক্প বিড়াল সমান। 

রথ হতে নামিলেক বিদিত তাহান ॥ 

হস্ত জোঁড় করি বোলে তুমি মহাজন। 

নানায়প ধর তুক্দি হও কোন জন ॥ 

কোন দেব হও তুদ্গি কাহার নঙগন। 

পরিচয় দেয় মোরে মাঞ। ছাড়ি মন ॥ 

হনুমানে বোলে তুঙ্গি কোন জন হও। 

ন। কর সম্রম মনে স্থির-হইয়। কহ ॥ 



১৯৮ পাহিত্য-পরিষতপত্রিকা 
হাসিয়া অর্জে্যোনে কহে সুন মহাসএ। 

কষেের সেবক আমি নাম ধনগ্রয় ॥ 

পাওববংসেত জন্ম অর্জন মুর নাম। 

ভুিষ্টিরঅনুজ আমি করি জজ্ঞকাঁম ॥ 

ধনরত্ব ব্ুমুর্ল বিচিত্র ভূসন। 
তে কারনে করিআছি লঙ্কাতে গমন ॥ 

অর্জ্যোনবচন জুনি কপি মনে হাস। 

কেনেবা এমত কর্মে তোমার অভিলাস ॥ 

কত কত কোটি কোটি প্রধান কপিবরে। 
নানামতে বাঁন্দিমাছে গাঁছ জে পার্থরে ॥ 
তবে নরনারায়নে কটক করি পাঁর। 

রাঁবন মারিয়া সিতা করিলা উদ্ভার ॥ 

এহেন সাঁগর তৌমি ম্মরে ব্দ করি। 

ধন আনিবারে বোল গিয়া লক্কাপুরি ॥ 

আজি আমি বোঁঝিবাঁম জত সন্তি তুর। 
কুন্মতে জাও তোঁমি তরিয়া সাগর ॥ 

এতে বোলি কপিনুত মনেত ভাবিয়া । 

অর্জেনকে কহে সেজে বুল রূসিয়া ॥ 

কেবল বালক তোমি -ানিল অথন। 

কুন্ স্তীনে কার সনে রআছ রন॥ 

কু কালেকু কর্ণ করিছ তোমি। 
তুমার চরিত্র জানি কহিআছি আমি ॥ 

কাঞজ্য” নাই প্রতিষ্টা করিতে করে ছাঁর। 

মুড় সবে জানে কাঁল ফুটিলে বিসাল ॥ 

গোনিন জে সব হয়ে গোন করে গুপ। 

তাহার প্রতিষ্ঠা জান ঘুসে সর্বলুক ॥ 
কার্জা নাই সাঁদি আগে করিআছ পন । 

এতেকে তুমারে বোলি বিমহিত জন॥ 
সিন্ুবোদ্ধি বৌলি তুরে না কহিল আর। 
কার্জ সিদ্ধি করি কহ তবে জানি সার ॥ 

কর্ম নহি কৰি কর আপনা বাখান। 

সে পুনি নারকে বসে পুরানপ্রমান ॥ 

হাসিয়া কহস্ত পার্থ সুন মহাঁসএ। 

কৃষেের প্রসাদে ত্রিতুবনে নাই ভএ ॥ 

পাঁওুবংলে জন্ম মোর অজ্জুন মহসএ। 

যুধিষ্ঠিঅনুজ মুই ইন্দ্রের তনয়ে ॥ 

রত্বধন বহুমুল্য আনিতে কারন। 

এহি হেতু লঙ্কা! জাইতে করিছি গমন ॥ 
অঙ্ুনবচনে কপি ইসিত হইল হাস। 
অসম্ভব কার্জেত তোদ্ষার অভিলাস ॥ 

খর্ব নিখর্ব কোটি প্রধান বানর । 
একমাঁসে পাঁর হইল রাম নৃপবর ॥ 

তবে প্রভু লঙ্কা। গেল সাগর হইল পাঁর। 
রাঁবন সংহাঁর কৈল সিতাঁর উদ্ধার ॥ 
হেন সিন্ধু বান্ধি বোল লঙ্কা জাইবার। 

অহঙ্কার করি বোল ধন আনিবার ॥ 

আজি বুঝিবার চাঁহি সক্তি বৌল তোর 

কোন মতে জাও তুঙ্গি লঙ্কার ভিতর ॥ 

[আর সংখ্যা 
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পাঁতুবংসে জন্ম তোমার নাই অনাচার । পাঁতুবংসে জর্দ তোর রাজার কুম্মার। 

তাল না করিছ তোমি করি অঙ্গিকার ॥ অহঙ্কার করি বৌল ধন আনিবার ॥ 

তাঁহা স্থুনি ধনঞ্জয়ে ভাবি টৈল সার। 

কপিক্গপে ধন্ম আমি হৈল অবতার ॥ 

বৌদ্ধি তাঁর বিচক্ষন নাইক অধশ্ম। 

বোঝিতে না পারি আমি এই সব মনন ॥ 

এত সুনি অঞ্জ্যোনে জে জুড় করি হাত। 

হনুমান স্তীনে কহে বিনয়ে পশ্চাঁত ॥ 

অর্জোনে কহেন তৌমি দেও পরিচয়ে। অর্জনে বোলেন্ত আগে দেয় পরিচয়। 

স্থনিয়। আমার মনের খণ্ডৌক বিশ্ময়ে ॥ তবে সে আক্গার মনে হওভ্ত প্রর্তীয় ॥ 

বন্ৃত কহিল পার্থে বিনতি করিয়া । বহুল করিল স্ত্রতি পার্থ মহাসয়ে । 

হন্ুমানে পরিচয়ে দিলেক হাসিয়া ॥ তুষ্ট হইয়! হনুমন্ত দিল পরিচাুয় ॥ 

অঞ্জনা আমাঁর মাতা কেসরি জনক । অগ্জনা আঙ্গার মাও কেসরি জনক । 

পবন আবার পিতা ভুবনপালক ॥ পবন আঙ্গার পিতা ভূবনপালক ॥ 

হনুমান নাঁম মুর বিক্ষাত ভূবন। হনুমন্ত মোর নাম খ্যাঁতি ত্রিভুবন। 

রামকাঁঞা হেতু মুর জন্ম কপিগন ॥ রাঁমক|জ করিলাম মারিআ বাঁবন ॥ 

পিতাঁসৈত্য হেতু বলাম চাল আইল বন। 
সুন্ত গৃহ পাইয়া সিতা হরিল রাঁবন॥ 

তবে রামসনে হৈল স্ুগৃব উ্রসন | 
বালি মারি রাঁজ্ট তবে দিল নারাঁয়ন ॥ 

ক্ষনে বদিল বালি রাম অনুমতি । 
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে সুজ্যের সম্ততি ॥ 

রাবন মীরিয়া মিতা করিতে উগ্ভার । 

কুনু কপি না পারে সাগর তরিবার ॥ 

তবে জুক্তি করি কহে মঞ্্রি জানুবান। 
অন্তের নাইক কার্জ্য আন হনুমান ॥ 

তবে রঘুনাথে মুরে পৃয়ৰাক্য বোলি। 

সাগর তরিতে মুরে দিল বাছু তুলি॥ 

রাঙ্গপদে আস করি পাগর ভরিয়া । 
অন্থকবনেত সিত৷ নি্নয়ে জানিয়া ॥ 
তবে জানকির সনে করি দরসন। 

তার পরে ভাঙ্গিল রাজার মধূবন ॥ 
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হতে গিয়। জানাইল থা লক্ষেম্মর। 

স্থনিয়া পাটাঁয়ে ভার পঞ্চ পৃত্রবর ॥ : 
. রক্তমুখ বক্জিভা। রক্ত জে পুচন। 
জয় অঙ্গয় সমে এই পঞ্চ জন ॥ 

তবে তাঁরা বেড়িল রা'জীর মধুবন। 
তীরাসব সনে মূর হৈল মহারন ॥ 

একে একে রন করি সখ নাস পাহল। 

তার পরে ইন্জ্রজিত তথ|ঠে আসিল ॥ 
নাগপাসে বন্দি করি নিল লঙ্কাপুবি | 

রাজার সভা মুরে নিল বন্দি করি ॥ 

৩বে রাজ! জিজ্ঞাসিল গুন কপিবর। 

লঙ্কাতে আসিলা তোমি কাঁর অনুচর ॥ 

তবে আমি তার তরে দিল পৈতারি। 

রামহ্ুত হনুমান বায়ুর কুয়ুর ॥ 

জানিতে সিতার বার্ডা দিগদিগান্তর | 
সপ্ত দ্বিপ ভরি গিছে শ্রীরামের চর ॥ 

আমারে পাটাইছে রামে কত ধরাইয়া ।* 

সিভারে নিবারে কৈল তুর কান্দে দিয়! ॥ 
এ স্থনি নিসাঁচর অগ্থিহেন জলে। 

রক্রবন্ কৃড়ি আঙ্ষি গাঁক দিয়া বোলে ॥ 

মার মার বলি কহে রাজ! দস|নন। 

ভিভিসনে বোলে রাঁজ। না হয়ে স্তন ॥ 

ছুত মাইলে অধশ্ম লুকেত অপজস। 
অসামর্থ বোলি তার ঘুসিবেক জস ॥ 

তবে আমি তাঁর পাসে কহিল নিগুড়। 

মুর মৃত্ত, অস্ত্রে নাই স্ুন কহি মুড়। 
জি মুর লাঙ্গোড়েত বসন বান্দিয়া। 

ত্বত তৈর্ল বহুবিধ তাখে ডালি দিয়া ॥ 
তবে আগ্ি দিলে হয়ে আমার মরন। 

নহে মুরে বধে হেন নাই কুছ জন॥ 

| এই অংশটা পরাগলীতে নাই । ] 

| সপ্জ়তারতের সভাঁপর্্ব, ঢা, বি, ৯৬৭ 
সংথাণ প্থিতেও নাই ] 

ন্ঢাইয়! 
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নেঞ্জে অগধি তুর মৃত্ত, কি হেতু হইল ॥ 
তবে আমি তাঁর পাসে কহিল সত্য । 

সাগর তরিতে মুরে নাগে দিল বর ॥ 
আমারে জিনিয়া জাঁও জথা লক্কে্মর। 
নেঞ্জে অগ্নি দিলে তৌর নাসৌক কলেবর ॥ 
তবে রাজা ছুত আনি কহিল সত্যরি। 

বন্ধ আনি নেঞ্জে তাঁর বান্দয় সমূল ॥ 
তবে বন্ধ দিয়! নেঞ্জ বান্দিল সকল 

নেঞ্জে অগ্নি দিয়! রাজ! হাসে খল খল ॥ 

হবে আমি মায়া করি কান্দিদু বিস্তর । 

আর না! দেখিল আমি রাঁম গদাধর ॥ 

মার না দেখিল আমি জত বাঁনর্গন। 
তাহা স্থনি দসাঁননে হাসে ঘন ঘন ॥ 

দেখিলাম বন্নি* জদি বড় হৈল তাপ। 

সভাতে দহিল আগে রাজার দাঁড়িচাপ ॥ 
তার পরে অগ্নি দিল ইন্দ্রজিতের পুরি। 
সবেমাত্র রক্ষ্যা কৈল কুস্তকর্ণের বাড়ি ॥ 
আর সব নাস করি জত ইতি স্তাঁন। 
হবে চলি গেল আমি সিত। বিগ্কমান ॥3 

মগ্রিতাগে প্রানি ধহে হন দেবি আই । 

সিত৷ কহে সুন কপি কহি তুর ঠাই। 
মুখের আমৃত দিয় তাকে সাম্য কর। 
এত স্থবনি নেঞ্জ দিল বদন ভিতর ॥ 

প্রান রৈক্ষ্যা্ মুখ পুরা স্ুন ধনঞ্জয়ে। 
আসিয়া কহিল বার্তী রামের পাসয়ে ॥ 

সাগর বান্দিয়। রাম গেল লঙ্ক(পুরি। 

রাবনের বংস মারি সিতাকে £উদ্ধারি ॥ 
তবে বির ধনঞ্জয়ে তাকে প্রনমিল। এতেক সুনিয়৷ পার্থ করিল প্রনাম। 

সমন্দ বিসয়ে জেব। তাহাকে কহিল ॥ আসির্বাদ কৈল পুরৈক মনসকাঁম ॥ 

গ ঘি 
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পবন গরসে জন্ম ভিম জেষ্ট ভাই । . 
তাহান অদিক তোমি আমার গুসাঞ্জি ॥ 

অর্জোঁনে কহেন আমি এই বর চাই । 
তোম। নিজরোঁপ দেখি সরির জুড়াই | 
হাসিয়া করিল আজ্ঞা বির তনুমান। 

সকল বাহিনি তবে আইল বিষ্ঠমানূ ॥ 

জথীযুক্ত সম্বাস। করিল সন্নগিণ। 

পুনরপি কে পার্থে কনা বচন ॥ 

তবে হনুমীনে তাঁর নিজমৃদ্তি ধরে । 
দেখিয়! মুদিল আক্ষি ধনঞ্জয় বিরে ॥ 

পার্থে বৌলে নিবেদন সুনহ গোসাঞ্ি। 

. অমার আদেস পাইলে বাহিনি চালাই 
হাসিয়। করিল আঞ্ঞ। বির মহাঁসয়ে | 

পুমীঞ্চিতকলেবর হৈল ধনঞ্জয় ॥ 

'আঁজ্ঞ। কর মহাসহে লঙ্কা জাইবার | 
তথ। হনে ধনরত্ব বঙ্গ আনিবার ॥ 

হনুমীনে কে বির পাঁসর আপনা । 

সাগর তরিব হেন আছে কুনু জনা । 

হাঁসিয়৷ কহিল পার্থ করি অঙ্গিকার । 

আঁজ্ঞ। করি সঙ্গে চল সমুদ্র কিনার ॥ 

হাঁসিতে হাসিতে জাঁয়ে পবননন্দন । 

মহুদধি সাগরেত জায়ে ততক্ষন ॥ 

দেখিল অপার সিন্দো নাই দিবারাত্রি। 
ুর্শময়ে দেখি সর্ব নাই দেখি স্তিতি॥ 
দেঁখিয়৷ সকল সর্মে অন্তরে তরাস। 
মূখে ধুলা উড়ে সব জিবন নৈরাঁস ॥ 
চারি দ্িগে হন্ুমানে করে নিরক্ষন | 

দেখি সর্না অধুমখি স্থুসিল* বদন ॥ 

কিঞ্চিত হাসিয়া কহে পবননন্দন । 
লঙ্কাতে জাইতে পার্থ না কর জত্বন ॥ 

* | 

পার্থে বোলে মহাসয় জবে আজ্ঞা পাই। 

তোঙ্গার সাক্ষাতে সব বাহিনি আনাই ॥ 

হ[সিয়া করিল আজ্ঞা বির হস্ুমান। 

কুসল বাহিনি আনি কৈল বিগ্মান ॥ 

জথাজুক্ত সম্াসা করিল সেনাগণ । 
পুনরপি বোলে পার্থ পার নন্দন ॥ 

'আজ্ঞ। কর মহাসএ লক্' জাইবার। 
ওথ। হতে ধন ত্র জিনি আনিবার ॥ 

হন্ুমন্তে বোলে বির পাসর আপনা । 

সাগর লজ্ঘবিব হেন আছে কোন জন1। 

হাসিয়া বোলেন্ত পার্থ করি অহঙ্কার । 

চল সৈন্ সঙ্গে জাই সাঁগর তরিবার ॥ 
হাসিতে হাসিতে চলে পবননম্দন । 

মোহদধিতিরে গিয়া বোলে ততৈক্ষন 

দেখী সৈম্ত অধমুখ সুখাইল বদন। 

সাগরতরঙগ জদি দেখীল তখন ॥ 

অঞ্জুনক বো[]ুল তবে পবনতনয়। 

লঙ্কাপুরি জিনিতে জিবন সংসয় ॥ 
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হাঁসিয়া কহিল পার্থ না কর বিন্বয়। 

বান্দিব সাগর আমি দিয়! স্মরচয় ॥ 

কিন্তো'এক নিবেদন করি তুমা পাস। 
লঙ্কা জেই দিগে তৌমি কবি দেও আস ॥ 

আপনে জাইবা তোমি ম্মরবন্দ দিয়া । 
তোমারে ম্ময়ায়ে* রত্ব আনিবাম গিয়! ॥ 

ক্রোধ করি হনুমানে কহে আরবার। 

তব 1 তোমি বাক্য বল সিন্দে। তরিবার ॥ 

অর্জোনে কহেন আগে দেব জগন্থ। 
তাহান প্রসাদে আর তোম! আনির্বাদ ॥ 

আজ্ঞ। কর ম্মরে বাঁন্দি রাঁমবন্দ মম । 

দেখ দেখ মহাসয়ে আমার বিক্রম ॥ 

পুর্বকথ| সনিয়া মনেত ভুক্ষি বড়ি। 

স্মরে সিন্দো না বান্দিল রাম নরভরি ॥ 

বানর সবেরে দুর্ঘ দিল অকাঁরন। 

স্মরে সিন্দো না বানিল রাম নারায়ন ॥ 

ই বোলিয়া অজ্যোনে ধন্ুতে দিল গুন। 

অস্ত্র সব শিক্ষা তার সংগ্রাম নিপুন ॥ 

কৃষ্ণ বিষু জনার্ধন স্মরে ধনঞ্জএ । 

বর দেও লঙ্কা গিয়া করিয়ে বিজয় ॥ 

খাণ্ডব দৃহিল! হরি বনে অগ্নি দিয়া। 

তোঁমার প্রসাঁদে আছি ইন্দ্রেরে জিনিয়া ॥ 
এত বোলি ধনঞ্জয়ে এড়ে ম্মড় চাপ। 

গগন সমান উঠে সাগরের ঝাঁপ ॥ 

মহা কুলাহল দেখি করহে সাগর। 

পীঁসে সিন্দে! বন্দ করে দস প্রহর 

নরনারায়ন সে জে পার্থ ধনুর্দর | 

নিমেসে বান্দিল সিন্দো দস প্রহর ॥ 
দুই দিগে বান্দিমাছে স্রোতে নাই লড়ে। 

₹ সহাকে। 4 তবু। 

হাসিয়া বোলেন্ত পার্থ নাহিক সংসয়। 
খু ৮ পা হও ধখা শু ২৬ চে ৬ 

আপনে জাইবা সঙ্গে বনপথে দিয়া। 

আসিব তোক্ষার বলে ধন রত্ব লইয়া 
ক্রোর্দ [হই] হন্ুমানে বোলে আরব! 
কোন দর্পে বোল সাগর হইতে পার 
অর্জঞুনে বোলেন্ত আছে কৃষ্ণ তগবান্ 

তাহান প্রসাঁদে কি তোঙ্ষা বিগ্মান 

আজ্ঞা কর সেতু বান্দম রামচন্দ্র সম 
পোল পাতি আপার বপন পপ আহা (শান ১৪ 

কি কারনে ছুক্ধ পাইল রাম্ ভগবন্থ 

তুঙ্গি সব সঙ্গে ছিল! বিক্রমে মোহন 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ম্মরিয়া গাঙিবে জোড়ে হু 
লগ পি আালীলাঁর পদ্ম ত্য বল ॥ 

খাগডব দাহন জেই বান সান্দি ছিল। 

এড়িল জে মহাঁসর দক্ষিন পাসে গেল 

তখন পাতাল দেস ছাড়িল সাগর। 

দেখে দস জোজন জুড়িল দির্বব সর ॥ 
এড়িলেক মহাঁসর মহদধি কাঁপে। 

গগন গঘনে জেন মহামের চাপে ॥ 

পাঁসে দস জোজন কৈল! সরে আবরিরা 
ছই দিগে পথ কৈল সর পর দিয়] ॥ 
জি ১4525525 25 ৯০০ 
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ছুই দিগে মহা ডেউ [উঠুঠিযা আছাড়ে 
না পারে লাড়িতে বন্দ হাসে ধনঞজয়। 

মনেত বিম্ময়ে তবে পবনতনয়ে ॥ 
র্জোনে কহেন তবে জুন হনুমান। 

মুর এক নিবেদন কর 'অবধান ॥ 

অনুগ্রহ কর জদি কর নিবেদন। 

সন্ঠ সমে আগে তোঁমি কর গমন ॥ 

তবে হম্ুমান বির ক্রোধ গুরুর্ভর |$ 

পা্থেরে গঞ্জিয়। কহে বাক্য বহুর্তর ॥ 

কেবল বালক তোঁমি নাই দেখ রন। 

আমার সাক্ষ্য/তে কহ এতেক বচন ॥ 
কৃষ্ণের পরম বন্দে জানি তুর রিত। 
তে কারনে মুর পাসে কহ বিপগিত ॥ 

আর জন হৈত জদি নাহত জিবন । 

আর কেহ নাই কহে এমত বচন ॥ 

সুমের সমান সে জে গন্ধমাধন। 

সাথে করি নিল আমি লম্কার ভুবন ॥ 

তাহ! হনে ওদদ দিয়া লক্ষন প্রানি রাখি 

ইয়াকে জে নাই জান ন! জানিয়া সাক্ষি ॥ 

কুষ্ণবরে সিন্দো বান্দিআছ সিম্থবর । 

সন্ঠসমে মুরে দেও তাহার উপর ॥ 

তজ্য়া গঞ্জিয়। তারে কহে হনুমান। 

মহাঁকায় করে বিরে পর্বত সমান ॥ 

লুম গোটা করে তার সাল তরু সম। 

ঘিগুন গ্লসিয়া করে অতুল বিক্রম ॥ 
ছুই চক্ষু হত়ে জগ্জি উঠে ঘন ঘন। 
গগনে বিজ্কুলি জেন ছটকে সগন ॥ 

ছকষতর। 

নিশ্যয়ে বন্দিল দল জৌজন সাগর ॥ 

নরনারায়ন কূপ পার্থ ধন্ুদ্ধর | 

ডণ্ডেকে বান্দিল। বির গহিন সাগর ॥ 

সম্পূর্ণ বন্ধন কৈল আ্োত নাহি চলে । 
ছই দ্দিগে মহা ঢেউ সমুদ্র উথলে ॥ 

ন। পারে নাড়িতে সর হাসে ধনগ্রয়। 

ক্রোধে মোহশ্চিত কপি পবনতনয় ॥ 

অজ্জনে বোলেন্ত স্থুন ভাই হনুমান । 
আপনে অর্থরে 6) কিছু কর অবধান ॥ 

আপনে চলহ আগে কর অনুগ্রহ। 

সর্ব সৈন্য সমুদিতে লঙ্কীতে চলহ ॥ 

তাহা স্ুনি তন্ুমন্তে ক্রোধে গুরুতর | 

পার্থেরে গঞ্জিয়া বোলে বাক্য খরতর ॥ 

্য়প ছাওয়াল তুঙ্ষি না দেখীছ রন। 
আদ্ষার সাক্ষ্যাতে ষোল অযুক্ত কন ।॥ 
কৃষ্ণের পরম বন্দু সেই সে কাঁরন। 
আর জন হইত জদি লইতাম জিবন ॥ 

সমের পর্ধৃত সমে গন্ধ জে মদন । 

উফাড়িয়া নিয়া কৈল লক্ষন জিবন ॥ 

আপন। বিক্রম হতে এড়িলুম সাগর। 

লক্ষাপুরি পড়িয়া সকল নিসাঁচর ॥ 

সরে সর দিয়! তুদ্ি বান্দিলা সাগর । 

আঙ্গি পার হইতে বোল তাতে করি ভর॥ 

গঞ্জিতে গঞ্জিতে ক্রো[]ধ বাড়ে হনুমান । 

মহাকায় হইল জে গুমেক সমান ॥ 
পাসে হইল কপিরাজা ব্রিদস জোজন। 
দির্ঘ সত জোজন হইল সরির সোঁভন ॥ 

তাল বৃক্ষ সম লোম সরির কিরন। 

দ্বাদস ভাস্কর জিনি সরির সৌভন ॥ 

(২ সংখ্যা 
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তেজ দেখি কীফে সন্ভগন। 

হাসিয়া কহিল পার্থ বিনতি বচন ॥ 
ক্রোধ ছাড় মহাঁবির সাস্ত্র অদিরাজ। 
লঙ্কাপুরি প্রভেসয়া সিদ্ধি কর কাজ ॥ 
অর্জ্যোনমুখেত সনি বিনৃতি বচন। 
ক্রোধ করি উঠে তবে পবননন্দন ॥ 
লম্প দিয়া উঠে বির সরের উপর । 
পার্থরে ন! নড়ে জেন স্থমে সিখর ॥ 
পৃথিবি চলিতে পারি মুর বাহুবলে । 
ন। জাঁনিল তাঁর তর্ত ভাঁবে মহাবলে ॥ 
স্মরের উপরে হাঁটে হস্থুমান বির। 
দেখিয়! লুমাঞ্চ তার কল সরির ॥ 
মধ্যসাঁগরে জায়ে বির হনুমান । 
মভিতে আছয়ে ভার দেখে বিগ্মান ॥ 
ননে মনে হনুমানে চিত্তিল তখনে। 
মুর ভার সহিতে না পারে ত্রিভূবনে ॥ 
স্মরমূলে সক্তি আছে সহে মুর ভার। 
না জানি ইয়াত আছে কেমত প্রকার 
এমত ভাবিয়া বিরে মধ্যথানে গিয়া । 
জলেত পড়িল বির তাঁগে ঝাম্প দি ॥ 
বিস্মান্বির রূপ ধরি ম্মরমুূলে হরি । 
এক এক ম্মরে আছে এক কৃষ্ণ ধরি ॥ 

জত ছুর ম্মরবন্দ সাগর প্রমান । 
তথ দুর ধরিমাছে কৃষ্ণ ভগভ।ন ॥ 
চতুভূজ মুষ্টি ধরি জপ জে অনন্ত। 
স্তোতি করে তথা থাঁকি বির হন্ুমন্ত ॥ 
তোমার অপাঁর মার! জাঁনে কুনু জন। 
জারে তোমি পা হয় সে পুন সুজন ॥ 
স্তোতি করি তথ! হনে উঠিল সতাররি। 
সদয়ে হইয়। গেল পার্থের গোঁচর ॥ 
ধৈন্ত ধৈন্ত বোলি তারে দিল আলিঙ্গন। 
সাত্যক সাদন! কর ইন্দ্রের নন্দন ॥ 

৭ 
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হমানমুত্তি দেখি কাঁপে টসম্তগন | 
হাঁসিয়া বোলেন পার্থ বিনয়বচন ॥ 
ক্রোধ এড় মহাঁবির চাহিতে ধন্মরাজ 
লঙ্কাপুরি পার কর সিদ্ধি কর কাজ ॥ 

ক্রোধে লম্প দিয়া পড়ে সবের উপর 
পথ্থক্রমে চলি যেন শুমেজশিখর ॥ 

সরপথে চলি জাঁএ হনুমন্ত বির। 
দেখী লোমাঞ্চিত হইল বিরের সরির ॥ 
মৈদ্ধে সাগর গেল বির হনুমান । 
না ভাঙ্গে শরের বন্দ ভাবে অপমান ॥ 

মনে মনে হনুমান ভাঁবে ততৈক্গন | 
মোর ভর সহিতে না পারে ত্রিভুবন ॥ 
মনিশ্তের সরবাঁনে সহে মোর ভর । 
না বুঝি এহাঁতে আছে কেমত প্রকার 

স্থির করিবারে নারে মন্তে ভাবিয়া । 
সাগরের জলমৈদ্ধে পড়ে ঝাপ দিয়া ॥ 
ডুব দিয়া চাহে সব'বির হনুমন্ত | 

চতুভূ্জ দেখীলেক মুষ্ঠি অনস্ত ॥ 
জত হুর সরব্না সাগর প্রমান । 
তত ছুর যুড়িয়।৷ রহিছে ভগবান ॥ 
বিশ্বপ্ূপ হইয়া প্রত ধরিছেন বান। 
ইসিত হাসিয়া বোলে বির হনুমান ॥ 
উঠ উঠ মহাপ্রভু বোলে হনুমন্ত। 
তৌক্ষার সকল মাঞ1 বিজয় অনন্ত ॥ 
তোঙ্গার সেবক আ্ধি জানে ত্রিভুবন। 
মনিস্যের সঙ্গে লর্জা দেয় কি কারন ॥ 
সর এড়ি মহাপ্রভু অন্তর হ'ও এবে। 
অঞ্জনের দর্চুর্ন করিবম তবে ॥ 
হাঁসিয়। বোলেন প্রভু জুন হনুমান । 
আঙ্গার সেবক তুঙ্গি জগত বাখান | : 
ধরনি ধরিতে পার তোঙ্গার সকতি । 
অর্জুন আন্গার দাস গুন মহামতি ॥ 



২০৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক' 

অনাঁদি নিধন হরি ভূবনের সার । 

জাহাঁর ম্মরনে হয়ে পাতকি নিন্ত।র ॥ 

তোমার সকতি নাই ই কর্ম করিতে। 

কৃষ্ণের এমত ক্রিপা না পারি বোজিতে ॥ 

করপুটে বোলে পার্থে তোমি মহাজন । 
রামের সেবক তুমি পবননন্দন ॥ 
তোমি কর জাঁর পুজা আমি তান দাল। 
ইয়ুলুকে পরলুকে তাঁন পদে আঘ ॥ 
আমারে সদয় তোমি হয়ত কজন। 
এত বোলি তার পদে ধরিল অর্জেযোন ॥ 

সদয়ে রিদয়ে হৈয়া দিল আলিঙ্গন। 
চল পার্থ সর্প সমে লঙ্কার ভূবন ॥ 
এত বোঁলি হনুমান চলে ততঙ্গন। 
সংহতি চলিল পার্থ নরনারাঁয়ন ॥ 

১৫৫০ সং পুথি, ৫--৭ পত্র। 

[সংখ্যা 

লঙ্কাপুরি জাও তু্গি আম্মার আদেস। 
তোক্ষা হতে ধনঞ্জয় না হএ বিসেষ ॥ 

বিষণ প্রনমিয়া বির উঠিল সত্বর। 
সদএ হইয়া গেল অজ্জবন গোচর ॥ 
ধন্ঠ ধন্য করি বিরে বলিল বচন। 
সার্থক অর্জুন তৃঙ্গি ইন্দ্রের নন্দন ॥ 
অনাথের ন|থ হবি ত্রিভুবনে সার। 
জাহারে ভীবিলে হএ ভবিস্বত পার ॥ 
তৌন্গার সকতি নাই করিতে এহি কর্ম । 

কৃষ্ণের প্রভাবে করজানিলাম মর্ম ॥ 
সাগরের জলে আঙ্গি দিয়াছিল ডুব । 
ধরি আছে ভগবানে হইয়! বিশ্বর্ূপ ॥ 
জলমৈদ্ধে ভগবান ধরি আছে সর। 
তে কারনে তোর বান? সহে মোর ভর ॥ 

করপুটে বোলে পার্থ স্থুন মহাজন । 
প্রীরামসেবক তুদ্দি পবননন্দন ॥ 
প্রভুর সেবক তৃদ্ষি াঁদ্দি তান দাঁস। 
ইহলোকে পরলোকে আদ্দি তান দাস ॥ 
আপনে স্বরূপ তুদ্ষি হও সকক্পন। 
এ বোলিয়। পাএ তান ধরিল অজ্জুন ॥ 
সকরূনে হনুমানে করিল অঙ্গিকার । 
সৈম্ত সমে চলে পার্থ সহিতে আন্ষার ॥ 
এ বোলিয়া হন্ুমানে চলে ততৈক্ষন। 
সবান্ধবে গেল তবে লঙ্কার ভুবন ॥ 

২০২৪ সং পুথি, ১১২--১১৪ পত্র । 

৬। শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ % 

সঞ্জয় হইতে £- 
তারে দেখি ক্রোধ হইল কৃষ্ণ ভগবস্তু। 
আজি ভিম্ব মারিয়া করিমু জুদ্ধ অন্ত ॥ 
ধৃতরাষ্টের পুত্র সব করিমু সংহার। 
জূুষিষ্টিরেত সমর্পিমু জত রায্যভাঁর ॥ 
এতেক বোলিয়া কৃষ্ণ দেব মহাবির। 

( ভীন্মপর্ব্ব ) 

পরাগলীতে £ 
দেখহ সাত্যকী মুই চক্র লইলীম হাতে 
ভিম্ব দ্রোন কাটি পাঁড়িমু রথ হতে॥ 
ধৃতরাষ্ট্পুত্র সব করিমু সংহাঁর। 
জুধিষ্টির নৃপতিক দিব রার্জতার ॥ 
এত কহি সাত্যকীক কৈল সম্বোধন । 

* দীনেশ বাবু তাহার সঞ্য়-তারতের পুথিতে এই অংশটা পান নাই । তাই লিখিয়াছেন £-_ 
“্রহরি যে স্থানে স্বপ্রতিজ্ঞ। বিশ্বৃত হইয়া রোষক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ ভীম্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ 

করিয়াছিলেন কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে বড় হুন্দর, কিন্তু সপ্রয়-ভারতে এই প্রসঙ্গ এবং অস্ভাগ্ভ হুন্দর 
আঁখ্যানের একেবারে উদয় হয় নাই।” বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩৭ পৃঃ (৪র্থ সং)। 



গন ১৩৩৪ ] শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সগ্জয় কবির মহাভারত ২০৭ 

হাঁতে বজজ (চক্র 1) র্ূসিলা মাঁরিতে ভিস্ববির হন্তেত লইল চক্র দেব জনার্দন ॥ 

রথে হতে লাঁমি জাঁএ চক্র করি হাতে। 

ভিস্বকে মাঁরিতে জাঁয়ে দেব জগন্নী থে। 

ক্রোধে পদভরে কাঁপে সর্ব রনস্থলি। 

মুগেন্্র মারিতে জায়ে সিংহ জেন চলি ॥ 
দেখি ভিন্বে ছাঁড়িল হাঁতের ধনুবান। 

ছুড়হস্ত করি রহে হৈআ স্তবমান ॥ 
ভিন্বে বৌলে মহীভীজ্ঞ হৈল আজি মর। 

নিজ হস্তে কৃষ্ণ দেব মাথা কাঁট মর ॥ 

ইহলুকে জন্ পুনা মুক্তি পরলুকে । 

ত্রিভূবনে ন্্যাতি ধর্ম ঘোঁসবেক মকে ॥ 

দেখিঅ। কৃষ্ণের কুপ অজ্ঞুনে তখন। 

রথ হইতে লাঁমি ধাঁইয়া পড়িল চরন ॥ 

টাক! বিশ্ববিগ্ভালয়ের ৮৫৬ সং পুথি 

( সঞ্জয়কৃত ভীন্মপর্ব ) ২৯ পত্র। 
( তাং ১২১৭।১০ ফান্তন।) 

সুর্জের সমান তেজ সত বজ্রসম। 
চারি পাসে খুর তেজ জেন কাঁল জম ॥ 
রথ হতে ফাল দিয়া চক্র লইয়! হাতে । 
ভিস্বক মারিতে জাঁএ ত্রিজগতনাথে ॥ 

কৃষ্ণঅঙ্গে পিতবন্্ সৌভিছে তখন । 
বিষ্যুত সহিতে জেন আকাসে সোভন ॥ 
তা দেখিয়া সর্বলোকে কহএ কথন। 
কৌরবের ক্ষয় আজি দেখীএ লৈক্ষন ॥ 
পদভরে কৃষ্ণের ক।পএ বধুমতি। 
গজেন্দ্র ধরিতে জেন জাঁএ মৃগপতি ॥ 
সন্ত্রম না করে কৃষ্ণ হাঁতে ধন্ুনর। 

নির্ভয় সরির ভিন্ব সংগাঁম ভিতর ॥ 
জগতের নাথ আইসে মারিবারে মোক। 
রথ হতে ফালাঁএ দেখউক সর্ব লোক ॥ 
তৃঙ্দি মোরে মারিলে তরিমু পরলোক । 
ভূবন মৈদ্ধেত জান ক্ষ্যাতবন্ত মোক ॥ 
জুঝিবাঁর শ্রধা নাই কহিছম অখন। 
তোক্গাকে বুঝাইমু আদ্ি প্রতিজ্ঞাবচন ॥ 
এতেক কহিল জদি ভিম্ব মহাঁসএ। 
রথ হতে নামে তবে বির ধনঞ্জয় ॥ 
সেবকব্ৎদল কৃষ্ণ করুনাসাগর। 

কপ করি জাএ কৃষ্ণ করিতে সমর ॥ 

রাখীবারে জত্ু করে ন! পারে রাখিতে। 
ক্রোধে আকুল তন্থ অর্জুন সহিতে ॥ 
বাঁউ জেন অন্তকাঁলে বহে উড়াইয়। | 
তেনমতে ধাবাএ কৃষ্ণ অদ্ুনি লইয়া ॥ 
এনিমতে দস পদ গেল জদি হরি। 
আঁগু হইর! পাঁএ ধরি রাখে জত্ব করি ॥ 
সুকুট কাঁঞ্চনমালা লাঁগএ ভূমিতে । 
সম্ধর সম্ঘর কোপ দেব জগনাথে ॥ 

প্রতিজ্ঞ করিছি আঙ্গি তোন্ধার সাথাতে। 
পুত্রের সবদ লাগে ভিন্বক মাঁরিতে ॥ 
সর্ব বির মারিলে কৌরব হইব ক্ষয়। 
তোঁঙ্গাঁর প্রসাদ হইব সংগ্রামেত জয় ॥ 
অঞ্জনের প্রতিজ্ঞ সুনিয়! দামুদর। 
ক্রোধ ছাঁড়ি পুনি উঠে রথের উপর ॥ 
ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি, ১৯৪-৯৫ পঞ্জ। 



২০৮ সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিক। [সংখা 

কর্ণ ও শল্য &% 

€ কর্ণপব্ব ) 

সঞ্জয়ে £- পরাগলীতে £- 

কর্থ্ে পুনি কটকের রঙ্গ বাড়াইতে। 
একে একে সমাকে জে লাগিল। বলিতে ॥ 
জে মরে অজ্জুন আঁজি দেখাইতে পারে | 
কটক (শকট ?) ভরিয় রক্ত ধন দিমু তারে 
অজ্ঞুনকে আজি মরে পারে দেখাইতে। 
লেঞ্জ কালা ধবল ঘুড়া বহে দির্বব রথে ॥ 
সবত্ছ তরূনি ধেনু দিমু এক স[0ত। 
তাঁকে দিমু অঙ্জ,ন্কে দেখাই] দেয় মতে ॥ 
রথ হস্থি ঘটক মকট ভরি সুন। | 

, তারে দিমু অজুন দেখায়ে জেই জন । 
মনি মুক্তা হার অলঙ্ক।র সতে সতে। 
তারে দিমু অগ্জুন দেখায় জে আমাতে ॥ 
স্তামল তন্ধনি গিত গায় স্থুললিত। 
এ সকল কৈন্ত দিমু স্ুবর্থে ভূসিত ॥ 
স।গরের তিরে দির্ব দেখিতে উত্তম । 
হেনগত গরম দিমু ইব্রপুরর সম। 
অর্জঞ,নকে.আমারে দেখায়ে অবিলষ্ষে | 
ঝাঁটে চল সর্বলুক ন| সহ বিলঘে ॥ 
মনিমুক্তা অবরন দেম (ির্ধব হার । 
এই মৃত বাঁক পুন বলে বার বার ॥ 
সং ০ খং রঃ 

সুনিয়। ই সব সৈল নারে সহিবার । 
বলিতে লাগিল! কিছু হৃদ্য.বাপবার ॥ 
কর্ণ্যে জত বলে সব না সহি পরানে । 
কষণাঞ্জুন মারিতে বিফল আস| কর্ণো ॥ 
ভাঁলমন্দ তুমি কিছু নাহি বুঝ ভাঁলে। 
ছুই সিংহ মাঁরিতে চাঁএক হি শ্রকালে ॥ 
অসম্ভব কথ। কহ সুনিতে অনুচিত। 
জিব জে তাহার নহে এমত উচিত ॥ 
গলাএ পার্থর বান্দি সাগরে সাতুরে । 
গিরি হনে লম্পে পড়ে ভূমির উপরে ॥ 
সেই মত বুজিলু তুমার অভিলাস। 
মর বুলয় রাখ জিবনের আস ॥ 

পাগুববাহিনি কর্মে সমুখে দেখিয়া । 
অহঙ্কার করি কর্মে বুলিল ডাকিয়া ॥ 
জে মোরে দেখাইতে পারে পার্থ ধনুর্ধর। 
এক সত গ্রাম দিমু পরম সোন্দর ॥ 
পঞ্চ স্ত রথ দিমু হিরাঁএ মণ্ডিত। 
ছুই সত রথ দিমু কাঞ্চনে ভূসিত ! 
জে মোহে দেখাইতে পারে অর্জী,ন হুর্জায়। 
চাঁরি সত ধেনু দিম্ তাহারে নিশ্যএ ॥ 
তিন সত কৈন্তা তানে দিমু জে নিশ্চএ। 
ছুই সত হস্তি দিমু মহা তেজমএ ॥ 
রাঙ্গা কাল! হস্তি দিমু কাঁঞ্চনে জড়িয়। । 
জেই জনে অর্জ,নেরে দিব দেখাইয়। ॥ 
তিন লৈক্ষ সেনা দিমু হিরাএ সহিত। 
জেই জনে অর্জভ,নেরে দেখাঁএ বিদিত ॥ 
অঞ্জন স'হতে কষে করিয়া সংহাঁর | 
জত ধন পাই আদ্গি সকল তাহার | 
সঞ্জয়ে বোলেন্ত ল্য কুপিল তথন । 
কন্নমক আক্ষোপি বোলে কুৎসিত বচন ॥ 
জত ধন দেয় মুঢ় এক জৈজ্ঞ হএ। 
অকারনে ধন কেনে দিবারে ছুষ্যয় ॥ 
অখনে দেখিব! পার্থ খেনেক হও স্থির । 
সিংহ জেন দেখিবা অর্জন ম্হাবির ॥ 
কি কারনে ধন দিবা দেখিবা অর্জন । 
বিপাক হইল তোর স্তপুত্রে সন ॥ 
কৃষ্ণ সনে অর্জ,নেরে করিবা সংহাঁর। 
রা বুদ্ধি তোরে দিল কোন্ ছার। 
সিংহে জদি শ্রীকাঁল মারিতে পারে রনে । 
তবে সে অঞ্জ,ন বধ লুনহ অখনে ॥ 
পালাইয়া পার্থ মনে জাও বারে বার । 
কেমন পেরস তাকে নিন্দ ছুরাঢার ॥ 
মরিবার কালে হুএ বুদ্ধি বিপরিত। 
জানিলাম অর্জন হাতে মরিব৷ নিশ্চিত ॥ 
বুদ্ধিমন্ত বন্ধু নাই কহিতে. কথন। 
বিপরিত বুদ্ধিদোসে হইবা নিধন ॥ 

দ্বীনেশব।বু এই প্রসঙ্গটা সঞ্জয়ের নিজন্ব বলির প্রচারিত করিয়াছেন । কঃ ভা, সা, ১৩৯ পৃঃ (হর্থ সং)। 
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কুপ বাড়াইতে সৈর্পা লাগে বলিবার। 
ফুটিলে অঙ্গুনবাঁন ন! রিবা আর। 
দির্ব ধন লৈআ জদি স্ুন্য কৈল! ক্ষয় 
তবে সে জানিব| তুমি বির ধনগ্রীয় ॥ 
মায়ের কুলেত জেন বসিআছে আনে । 
চন্দ্র ধরিবারে জেন চাঁয় বাঁমনে ॥ 
হেন মতে কর্ণা তুমি বলহ দাঁক্ন। 
মারিবারে চাহ তুমি ক্ক্ণ অঙ্জুন ॥ 
লেশ্ুড় লাড়এ জেন কালিসপকায় । 
ছ[আল হৈয়া হরিন সিংহকে বুলাঁয় ॥ 
মুগমাংসা খাইঅ। জেন আজকালের রূল। 
সি'হসনে জুদ্ধ চাহ হৈতে নিমুল ॥ 
সুতপুত্র তুমি বল রাজপুত্র কেনে। 
কুকুব হৈআ জুদ্ধ মর্ল হস্ি সনে ॥ 
গাতে কাল সর্গ কেনে লাড় ভাত দি । 
সিংহকে আঁ্কাল কর জ্ীকাঁল হৈআ ॥ 
সপে গড়রকে ধায় বৎস জে বুসকে। 
সেইমতে কনে? মাক্ষালিলে অর্জুনকে ॥ 
চন্্র উদিতে জেন বাড়এ সাগর । 
বিন! নাঁএ ভাস তুমি সুনরে বর্ধর ॥ 
বড় ব্যাত্ দেখি জেন গঞ্জএ কুকুরে | 
বিড়াল দেখিঅ। জেন আক্ষালে উন্দুরে ॥ 
তেন হি তুমার কথ! বুজিলু মনয়। 
শ্রীকাল হইআ তাঁকে দেখিলে রনয় ॥ 
ব্যান্ব কুকুরে যেন উন্দুর বিড়ালেত। 
অঙ্জুন তুমার তেন ভেদ এই মত॥ 

ঢাক! বিশ্ব বদ্যালয়ের ৮৬৫ সং পুথি, 
(সঞ্ছয়কৃত কণপর্ব ) ৪৭-৪৮ পত্ত্র। 

[১৫৫০ সং পুথির ৫_-৬ পত্রেও এই 
আখ্যানটি আছে ।] 

শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সপ্য় কবির মহাভারত ২০৯ 

গলাএ পল্লভ বান্ধি জাও পার্থ স্থানে । 
জদি ভাগা থাকে মুঢ় বাঁচিবা পরাঁনে ॥ 
মহাব্যাদ্র পার্থ বিণ তুমি মুগছাও। 

ত্র অজ্ন কম্পিত হইব গাও ॥ 

হজ্জে ধনপুয্য তুর্গি হিত চাও তাক । 
মরিবা জে সুতপুত্র দৈবের বিপাক ॥ 
ধন কেহে দিয়া মুঢ দেখিবা অজ্জুন। 
বিভিসিকা করি কেছে দেখাও নিপুন ॥ 
জদি বনজ হাতে করি আইসে পুরন্দর। 
তবো৷ না জিনিব তুন্গি পার্খ ধনুর্দার ॥ 
মুগ হইআ দেখাঁওসি বাছেরে ভাঁবকি। 
ই ভাঁবকি ভাঙ্গিবেক অঙ্জুন ধান্ুকি ॥ 
হোন] মতে সল্যে তারে বোলএ নিষ্ঠর। 
থর থর কাঁপে তবে কর্ন মহাজুর ॥ 
ধৃতরাষ্টে বোলে সৈল্যে বোলে বিপরিত | 
ই সব রহস্য তবে না হএ উচিত॥ 
মহাঁবংসে জন্ম কর্ন বুদ্ধি অন্ুমাঁনে । 
জাহাকে পরস্রামে পঠাইল আপনে ॥ 
'অস্তে সান্সে দাতীবন্ত (?) রনেত চতুর । 

এমত জনেরে সলো বোৌঁলএ নিঠুর । 
তবে কি বলিল কর্নে কঠত সঞ্জয় । 
কন্নহ পাড়ব রনে মোর মনে লএ ॥ 
সঞ্ছয় বেলেন্ত কর্নে চক্ষু পাক দিয়! । 
সর্প হেন উঠে বির সল্যেরে কুপিয়া ॥ 
ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি (পরাগলী মহাভারত), 

৩৩৭ পত্রু। 

যদিও সঞ্জঘ্ভারতের সহিত পরগলী ভারতের ভাব ও ভাষাঁর আশ্তর্যযক্প 
দেখ| যায়, তথাপি স্থানে স্থানে অমিলও আছে। বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিষয়ক আখ্যানটীতে 
অমিলের কথ৷ ইতিপুর্কেই উদাহ্বত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অশ্বমেধপর্ক্ের সমন্তটাই সঞ্জয়ভারতে 
পৃথকৃ। পরাগলী ঝ| ছুটীখানী অঙ্বমেধপর্র্ব সঞ্জয়ভারতে গৃহীত হয় নাই। তৎপরিবর্তে 
মষ্ঠীধরন্থত গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধপর্কটি সপ্রয়ভারতে সমাঁদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে । বলা 
বাহুল্য, পরাগলী অশ্বমেধপর্ব অপেক্ষা গঙ্গাদাসী অশ্বমেধপর্ব কাঁব্যাংশে উৎকৃষ্ট । সুতরাং ধিনি 
সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার রসবোধ আছে। ইহা ছাড়া আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা আবশ্তক। মোটের উপর পরাগলী ভারত অপেক্ষা সপ্রয়ভারতে কিছু বেশ কথা আছে। 
ইহাঁকে ভবিষ্যৎ সংযোজন বলা যায়। 



২১০ সাহিত্য-পরিষত্পত্রিকা [ওয় সংখ 

পরাগলী মগাভারতেই বন্ধ স্থানে সঞ্জয়ের ভণিতা পাওয়া যায় কতিপয় স্থানে এই পসঞ্জয়ঃ 
ধৃতরাষ্্রসচর | ইহারই নিকট ধৃতরাষ্্ বলিয়াছিলেন,_ 

তদ1 নাঁশংসে বিজয়ায় ভলঙ? 1” 

'আবাঁপ কৃতপণ স্থ।নে সঞ্জয় পয়ার” ব| 'পাচালী” রন। করিতেছেন আরও অনেক স্থলে 

সয় শব্ধ দ্বার্থবোধক | কয়েকটা উদাহরণ দেখুন । 
ভারতের পুনাকথ| অথুতের ধার । ধন্দ হইয়। পাঁপি সুনে তথাপি নিস্তার ॥ 

মহাপুনা কথ| এাহ স্ুধারসমএ। ভবসিদ্ধু তরিবারে কহিল ভনগুঞম্ঘ ॥ 

কর্ণপব্ব নাগ জা হইল এভদুরে। সগ৪ম্ে কহস্ত কথ! মধুর পয়ারে ॥ 

কান্দিন। জিজ্ঞাসে ধুতরা নরপতি । সমরে পড়িল জদ্দি কর্ন মহামতি ॥ 

হার গপে কি করিপ পুর ছজ্জেধন। : জানিলম আজি পুনি সমুলে মরন ॥ 

মচাঁরনে বিক্রম ছুজ্জন ধনগ্ধাণ | আপন। ইচ্ছাঁএ যোর সন্ত করে এ ॥ 

প্রসংসিঠে সক নিন্দন অন্ধ চত্তা । হলগ-্ঘ ! কি যুক্তি তাঁরা কৈল সে রাত্রিত ॥ 

তিনি বোলেন্ত তোঙ্গান সেন। গড়ে গপসি। যুক্তি করে বিরগনে একখাঁনে বস ॥” 

_-পরাগলী ভারতের ২০২৪ সং পুথি, ৩৬১ থ পৃষ্ঠা । 

“এনগুঙ্ো কছেন্ত কথ। ধৃহবাষ্টে সুনে । জয়মনি কহস্ত কথা! জর্শজয় স্থানে ॥ 

ভিন্ব পর্বে দম দিন যুদ্ধ সমাধান। স'জ্তা ভাঙ্গিযা ভাল করিল বাখান॥ 
(বিজণ্পগুবকথ। অনু ঠলহবি | মুনিলে অধন্ম হরে পরালোকে তরি ॥ 

কুন্িতন্ুদ্র কতেন কথা ধন মহামতি। . জেনমতে রন কৈল কৌরবের পতি ॥ 
--২০২৪ সং পুথি, ২৪৪ ক--খ পৃষ্ঠ| | 

ভারতের পুনাকথ।, বিচাৰি পুরান পোঁথা, লেকে সনি হইল মুহিত। 

স্পীঞ্পগুভিন প্রবন্ধ করি, সঙ্গিতা সনগু৫ম্ পুরি, পুন্যাকথা জুনহ নিচ্চিত ॥ 

ই, ৪০ খ পৃষ্টা । 
সব্বলোকে বঝিবারে, পয়ারে রচিল তাঁরে, বির্চিয়। কহিল সক্এ। 

ভারত অমূৃতধার, তবভয় তরিবার, কেবল গোবিন্দ মধুমএ | | 

ই, ৯৫ ক__খ পৃষ্টা। 

পাগলী ভারতের এই ভণিতাগুলিতে সঞ্জয় শব্দ ননি! অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । অথচ 
এগুলি প্রকৃত ভণিতা নহে । ইহার উপর কবীন্ত্র ঝা শ্রীকরের ভণিতা পৃথক আছে।* যদি 
্রীকর ব। কবীন্দের: ভণিতাগুলি বাদ দেওয়৷ যায়, তাহা হইলে এইগুলিই প্রকৃত ভণিতা 
বলিয়া গণা হইতে পাঁরে। এবং তাহ। হইলে এই পরাগলী মহাঁভীরতই সঙ্জয়নীম। কোনও 

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রীধুক্ত সুনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার একজন কুমিল্লাবাসী 
ছাত্রের আনীত একখানি পরাগলী ভারতের পুখিতে “কবীন্ত্র' ও “সঞ্রয়ের ভণিতা৷ একত্র পাইয়াছেন। আমার 
গুথিগুলিতেও তাহাই পাইতেছি। তবে তাহীর পরাগলী ভণিতাগুলি কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত দেখিলাম । 
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বঙ্গীয় কবির রচিত মহাভারতে পরিণত হইতে পারে। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। 

পরাগলী ভারতের ভণিতিসমূহ বাঁদ দিয়াই সঞ্জয় মহাভারতের উৎপত্তি হইয়াছে। নতৃবা 
ভীঁধাঁর অবিভিন্নত! ঘটিবাঁর আর কোনও উপযুক্ত কারণ দেখান যাঁয় না। 

ঢাকা মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশা'লী মহাশয়ের চা আমি প্রথম 
শুনি যে, এ পর্য্যন্ত যে পাঁচখানি সঞ্জয়ভীরতের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভাহা জিপুরা, কুমিল্ল। ও 

হট অঞ্চল হইতে পাঁওয়া গিয়াছে এবং পরাঁগলী ভারতের পুথি এ অঞ্চলের দক্ষিণে চটগাম 

হইতে পাঁওয়! গিয়াছে । 

তট্টশাঁলী মহাশয়ের উক্তি হইতে একট! নৃতন বিষয়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে । যদি 
পরাগলী মহাভারত দক্ষিণে উট্টগ্রাম হইতে এবং সঞ্জয়ভাঁরত উত্তবে জীহট বা ত্রিপুরা হইতেই 
প1ওয়। যায়, তবে এই উভয় স্থানকেই উভয় গ্রন্থের উৎপত্তিষ্থান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা 

যায়। যদি ত্রিপুররাজ্যে সঞ্জয়'ভারতের উৎপত্তি হইয়! থাকে, তবে সঙ্জঃভাদত হইতে পর|গলী 
ভারতের ভর্ণতা বাদ য।ইবাঁরও একটা করণ অনুমিত হইয়া পড়ে । পর[গলের বংশের সহিত 

ত্রিপুররাঁজবংশের প্রাচীন বিরোধের কথা পরাঁগলী ভারতেই উক্চ হইয়া ।* ঘিপুরার হিন্দু 

রাজা হয় ত মহাভারতের গান শুনিবার অভিগ্রায় প্রকাখ করিয়াছিলেন, এবং কোনিও চতুর 

গায়ক পরাগলী মহাভারতের ভণিত! বাদ দিয়, ই গ্রন্থেরই একটা সঞ্চলন ব্রিপুররাজকে গান 
করিয়া শুনাইঘ়াঁছিলেন। যদিও এটী একটী অন্তমান মান, তগাপি উড়াইয়। দেওয়। 

যায় না। 

সঞ্জয়ভাঁরত 3 পরাগলী ভারতের কাব্যের মত সমগ গন্থের পাঠের গিল কোনও ছুই কবির 

কাব্যে কোনও কালে বা কোনও দেশে দেখ! যাঁয় না। এইরূপ মিলবতঃই দীনেশবাবু বিজয় 

পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাঁভারতখাঁনিকে পরাগলী ভারত হইতে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার 

করিয়াছেন। ঠিক সেই কারণেই আমি সঞ্জয়ভারত 'ও পরাগলী ভাঁরতকে অভিন্ন বলিতে সাহম 
করিতেছি । 

আমার বোধ হইতেছে, পরাগলী মহাভারত হইনে সর্ধগ্রথম যে সংঙ্গিপ্ধ সপ্ন প্রচারিত 

হইয়াছিল, তাহা বিজয় পঙ্ডতের নামে প্রকাশিত মভগাভারতখানিতে খোটের উপর পাঁওয়। 
যাইতেছে । নলিনীকান্ত ভট্টশালী মাঁশর বলিলেন যে, তাভাঁর মিউজিয়মে কিঞ্চিধিক দেড় গত 
পত্রে সম্পূর্ণ একখাঁনি ভণিতাঁবিহীন মহাভারত সংগৃহীত হইয়াছে। ভণিতাঁর স্থানে “বিজ 

পাগুবকথ! অমৃতলহরী” ইত্যাদি ভণিতিপুষ্পিকা তাহাতে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালকে 
সংগৃহীত একখানি “ভীন্মপর্ব্” ও একখানি 'স্বর্গারোহণ পর্ব”ও এইয়প সংক্ষিপ্ত ও ভণিতাবিহীন 

অবস্থায় পাওয়। গিয়াছে। এই হুইথাঁনিই বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত বলিয়া প্রচারিত 

হইয়াছিল। ইহা হইতেও অনুমান করা যাইতে পারে ষে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের পুথি তিনখানির 

* ব্রিপুরার নরপতি ভয়ে ছাড়ে দেস। 0 
পর্বতরুন্দরে গীয়া করিল প্রযেশ ॥ ইত্যাদি । 
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তণিতাই বিকৃত হইয়াছে । কারণ, অন্ত কোনও পুথিতে সেই বিকৃতিদোষ দেখা যাইতেছে 
না। এই “বিজয় পাঁগুবকথা” (বা বিজয় পঙ্ডিতের মহাভারত) কোনও গায়কবিশেষের 

হস্তে অতিরিক্ত সংযোজন দ্বারা বিপুলা়তন সগ্রয়মহাভারতে পরিণত ভইয়াঁছে বলিয়া মনে হয়। 
তবে সেই গায়ক বা সঙ্কলনকর্তী সঞ্জয়নামাও হইতে পারেন, অথব। অজ্ঞাতনামও হইতে 
পারেন। তবে প্রথমে নামহীন সঙ্গলনটিতে উত্তরকাঁলে পৌরাণিক সঞ্জয়ের নাম জুড়িয়! দিয় 
ধর্গ্রন্থখানির উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও উপ[দেণত| সম্পাদনও গাঁয়কের অভিপ্রেত হইতে পারে। পূর্ব 

হইতে প্রচলিত গ্রস্থথ|নিতে নিজের নাম জুঁড়িঘ। দিলে চোর বলিয়। ধরা পড়িবারও বোধ হয় 

আশঙ্ক। থাকিতে পারে। সেই জন্যই সম্ভবতঃ পৌরাণিক সঞ্জয়ের নাম হইতে পয়ার-পাচালী- 
প্রণেতা সঞ্জয়নামক 'অজ্ঞতকুলশীল কবিবিশেষের জন্মলাভ হইয়া থকিতে পারে। কাঁঃণ, 

আমর। সঞ্জয়ের কোন পরিচর জ্ঞাত নভি। কিন্তু শ্রীকর নন্দী তাহার ্বপরিচয় দিয়া 

গিয়াছেন। | 
স্থৃতরাং সপ্জয়মহীভাঁরতের বিশয়ে সংগ্গেপে নিম্নলিখিত কথাগুলি জানা যাইতেছে £- 

" (১) জআঞ্জয়মহাঁভারত ও পরাগলী মহাভারত অভিন্ন গ্রন্থ। কেবল সঞ্জরমহাভ।রতের 
অশ্বমেধপর্ব্রটি গঙ্গাদ।স সেনের রচন| | 

(২) ধৃতর।ষ্নহর সঞ্জয়ের নামের সহিত সঞ্জয়ের ভণিতা নেক স্থলে মিশিয়। গিয়াছে । 

সম্ভবতঃ বাঙ্গালা মগীভারতগানি সেই পৌরাণিক সঞ্জয়ের রচন। ধলিয়! প্রচার করিবাঁর একটা 

উদ্দেঠঠ প্রচ্ছন্ন দেখা যাঁয়। . 

(৩) পরাগলী মহাভারতের পুথি চট্টগ্রাম হইতে ও সপ্য়ভারতের পুথি তিছুত্তরবর্তী ত্রিপুর- 

রাজের অধিকার 'ও কুমিল্ল। এবং শ্রীহট্ট গ্রস্ৃতি অঞ্চল হইতে পাওয়া য|ইভেছে । 

(৪) “বিজয় পাওবকগ” (বা বিজন পণ্ডিতের মহাভ।রত ) নামে পরাগলী মহাভারতের 

একখানি সংক্ষিপ্ত সম্বনন পাঁওয়! যাইতেছে । 

(৫) ত্রিপুরার হিন্দু রাঁজার আশ্রয়ে পর|গলসম্পর্কবর্জিত এবং ভণিতাঁবিহীন এই “বিজয় 
পাঁগুবকথা” সম্ভবতঃ কোনও চতুর গায়ক কর্তৃক প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। 

(৬) উত্তরকাঁলে সংযৌজনাদির দ্বারা বদ্ধিত হইয়। এ “বিজয়পাঁওবকথা”ই বিপুলাঁয়তন 
“সঞ্জয় মহাভারতে” পরিণত হইয়াছে । সেই জন্য ইহার সহিত গঙ্াদাস সেনের অশ্বমেধপর্বটিও 
সংযোজিত পাওয়া যাইতেছে । 

(৭) সুতরাং সঞ্জয়মহাঁভারত পরাঁগলী মহাঁভীরতেরই একখানি সঙ্কলনগ্রস্থ এবং 
উত্তরকালীয়। | 

(৮) পরাগলী মহাভারত সপ্গয়মহীভারতের বিকাঁশ নহে । বরং সপ্গয়-মহাভীরঙকে 

পরাগলীর বিকাঁশ বলা যায়। 

শ্ীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
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পদসমুদ্র ৪২ 

পল্মাওয়াং ৭১। ৮২ 

পল্পাবতী ৬৩। ৬৪, ৬৯, ৭০) ৭১ 

৭৫ ৭৮) ৮১, ৮৭, ৮৮ 

পদ্মাবতী ফুকননী ৭ 

পর্ব্বত | ১৮৪ 

পরশুরাম ১৬০. 



পরশুরাম বড়রা ২২ 

গরিরোমী ১৩৭; ১৩৯ 
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প্রঠাপাঁদিত্য £৫ 

প্রতাপাদিতাচরিত ২০ 

প্রতাপ সিংহ ২৮) ৩২ 

গরতিষ্ঠান ৯২ 

প্রথম মহীপাঁলদেবের রাঁজত্বকাল ৪৯ 

প্রবাসী নি 

প্রতাকর ৩, ৪, ১৩ 

প্রমথেশ্বরা ৩৩ 

প্রমাণ ১ 

প্রমাণনয়তত্বালোকালঙ্কার ৮ 

প্রীল! ১৫৮) ১৫৯ 

প্রয়াগ ২৪) ৬২ 

পশীস্ত মহাসাগর তি 

পাইটানা দি 

পাচ্ছাবুরপ্রী ঃ 

পাটলিপুত্র ১৬ 

পাঁণিনি ৯১, ৯৬, ৯৭ 

পাণ্ডয রর 

পার্দীশাহনীমা ২১ 

পাঁবাঁপুরী ৯৩ 

পীর্ষনাথ ৯৬ 

প্যারীচাদ মিত্র ২৪ 
প্রীকৃত পৈঙ্গল ১৩১। ১৩২, ১৩৬ 

প্রাগ জ্যোতিষপুর ই ২৮ 

প্রাচা রি 

প্লীউতুস ২৩৯ 

পিঙ্গল নগর ১৫৭ 

পিপ্রাহা ৯৩ 
পুনা ১৩৭ 

পুরুযোত্ধম ৯৮ 

ূর্চক্ত্োদ় যন্ত্র ১৪২ 
পূর্ণরোমী | ১৩৭ 

ূর্ণানন্দ বু! গৌঁহাই ৩ 

পৃষ্ঠনাঁড়ী ১৭৪ 

পেপিস্ (সাহেব) ৯৩১৯৪ 

পেরিটাইকা ১৩৭ 

গেেসিডেন্সি কলেজ £৬ 

পোৌয়৷ মক! ২৯ 

পোর্সির। ১৫০ 

হস 

ফৎহিয়-ই-ইত্রিয় ২১ 
ফতেহাবাঁদ ৭৫ 

ফাঙ্ ৫৪ 

ফুলেশ্বরী ৩৩ 

খল 

বঙ্গসাহিতাপরিচয় ১৩৫ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ৪৮,১২৬ ১৩ 

বজ্নবারাহী ৩৯ 

বজযৌগিনী ৩৯ 

বড়গীঁও ৫৭ 

বড়,চত্তীদা বত 
বড়োদা ১৩২ 

বত্বোয়াফ। নট 

ব্দনচন্দ্র বরফুক্ধন ২৬) ৩৪ 

বর্দমন ৯৬) ১০৯) ২৪৪ 

বনওয়ারিলাল চৌধুরী ১৯২,১৯৬ 

বনমাঁলী গোসাঞী ২৮ 

বর্ম ৯১ 

'বরগৌহাই ৩২ 

বরপাত্র গে'হাই ৩২ 

'বর রজার পঢ়াশীলী' ৩৩ 
বররুচি ৯৬ 

বরাহনগর ৪৬ 

বরেক্ত্রী ৫৫) ৫৮১ ৫৯ 

বলরামপুর ৯৮ 

বশিষ্ঠাশ্রম ৩১ 

বসস্ত পাল ৫৪১ ৫১ 

বসস্ত রায় ৫ 

বসস্তরগ্রন রায় চট 

বসিষ্ঠ ১৭৪) ১৮৮ 

ব্রহ্মপুত্র ২৪) ২৫) ২৯ 

্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ২১৮ 

তরঙ্গ সদীম, কি অসীম? ১২৩ 

বাঁউলায় নারীর ভাষ। ২৩৯ 

বাঙ্গালীর ইতিহান ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ ৬৯ 

বাঙ্গালা ভীষায় আসামের 

ইতিহীস ১৯ 

বাঁণগড় ৫৯ 

বাংস্যায়ন ৯৩৬ 

বামন ৯৭ 

বার্শ! রিসার্চ সোসাইটি ৬৯,৮৮ 
বারাণসী ৫০ ৫৫) ৫৯, ৬০) ৬২ 

বারাহী ৩৯ 

বারুণীবারণ বাসুরার সঙ্গদৌধ' ১৪২ 

বালেনগ্রেন ১৩৯ 

বাসস্তিক! ১৪১ 

বাদলী ২১৩ 

বাহরাম্ গে।র ৭১ 

বাহলীক! ১০ 
ব্যাড়ি ১৬) ৯৭ 

বিক্রমশিল| ৫২) ৫৩) ৫৭ 

বিক্রমাদিত্য ২৮ 

বিক্রমৌর্ব্বশী ১৫৬ 

বিগ্রহপাল(২য়) ৫৫) ৫৬) ৫৮, ৫৯ 

বিগ্রহপাঁলদেব(১ম) ৫৭ 

বিগ্রহপালদেব(৩য়) ৬২ 

বিচিত্রবীর্ধায ১৬৪ 

বিজয়চন্র মজুমদার ১৩১ 

বিজয়পাল ৫৭ 

বিজয়সেন ৪৯,৫০. 

ব্দ্যা ১৪২ 

বিদ্যাপতি ২১৩ 

বিশ্বযাচল ৪১ 
বিপর্যয় ৪ 



বিবাঁহবৃন্দাবন ১৭৪ 

বিবেকা খ্যাতি ৪ 

বির্য়ক ৯৪ 

বিফাবাইকুর ৯২ 

বিশালাক্ষী ৪১ 

বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে ১৩২ 

ধিশ্বসিংহ ্ ২৯ 

বিশ্বাবন্থ ১৮৮ 

বিশ্বানিত্র ১৮৭) ১৮৮ 

বিশ্বেশ্বর ভট্ট চার্যয ৮৯ 
বিষমরোমী ১৩৭, ১৩৮) ১৩৯ 

বিঞ্চপুরাণ ২১৮ 

বীকানের ১৩২, ১৩৩ 

বীরৃম ৪২, ১০৮, ১২৬, ১৩৯ 

বীয়হাস ২৬ 

বুঢ়া গৌহ্বাই ২৬, ৩২ 

বুদ্ধচারিত | ৯৮ 

বুদ্ধদেব ৯১, ৯৩, ৯৮) ১০*) ১০২ 

বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় ব্জতা 

করিতেন ? ৯১ 

'বুদ্ছিম্্গনারায়ণ ৩২ 

বৃ স্বস্ত পুরাণ ৪১ 
বেধুধর শর্মা ২১ 

বেীসংহার | ১৫৬ 

বেণ্ডীল ৬২ 

বৈশালী ৯৩) ৯৬ 

যোধিচরধ্যাবতীর ৩৯ 

বোতিরিয়া ১৪5 

ব্যোমকেশ মুস্তফী ২১৮ 

দ্ধ ১৭ 
ষৌন্ধ গান ও দোহা ৩৯, ৪০ 

বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনী- 
দ্বিগের কথা ৩৭ 

ভ্ভ 

তকুট ১৭৪, ১৭২ 

তগন্বত্ত ১৮ 
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ভগ্রার্জনা ১৪১, ১৪৩, ১৪৯১ ১৫৬ 

ভবভৃতি ৪১ 

ভরত ৯৬, ৯৮, ৪উ 

ভরতপুর ১০৮, ১০৪ 

ভাগলপুর ৯২, ৯৮ 

ভাম্ুমতীচিত্তবিলান ১৪১। ১৪২, ১৪৩, 

১৪৮৪ ১৪৯ ১৫১, ১৫৬ 

ভাঁবেন্নিয় ১ 

ভারতচঙ্স ৬২. ১৪ সি, ১৭১ 

ভারতবর্ষ ২১৭ 

ভাষাবৃত্তি ৯৮ 
ভিক্ুণীপ্রাতিমেক্ষ ৩৭ 

ভিন্টেরনিজ, 4 

ভিনসেন্ট শ্মিণ 7০) ৫২, ৫৩ 

ভীমসেন টন 

ভীক্ম ৮ 

ভপেজনাথ দত্ত ১৯৩ 

ডগ ১৭৪ 

ভেড়াঘাট ৬১ 

ডেঙাখ্যাতি ৪ 

ব্য 

মক ২৯ 

মখজুন-উল আশার ৭০) ৭৩ 

মগধ ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৭) ৫৯, ৯৪ 

মজংফরপুর নং 

মজলিস নব্রাঁজ ৬৭১২৮ 

মণীজমোহন বনু ২৩৭ 

মথুরা ৯২, ৯৩১ ৯৫ 

মদনপাল ৪৯, ৫৪ 

মধানাড়ী ১৭৪ 

মননুর গাজী ২৯ 

মনোমোহম চত্রবস্থা ৫৩ 

মন্মখনাধ ঘোষ ১৬৪ 

ময়নামতী ৬৪ 

'অয়নামতীর গাঁন ৬ 

ময়মনসিংহ ১*৮ 

মস্উদ শাহ, ৭৩, ৭৪ 

মহাবস্ত হ 

মহাবীর ৩৭, ৯৬ 

মহামৃদ্রাভিগীতি রঃ 

মহারাষ্ট্র ১৩২ 

মহীপাল(গুর্জররাজ) ৫৫) ৫৭ 

মহীপালদেব'১ম) ৪৯) ৫০, ৫১, ৫১, 

৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬, 

মহীরঙ্গ (দানব) ২৮ 

মহেন্ত্রপাল “২য়, গুর্জর) ৫৭ 

মহেক্পালন্বে ৫৬ 

মহেস্বর প্ধিতীয়। কন :৬ 

মাইকেল ১৫৫ 

মাগধী চির 

মাগনঠাকুর ৬৩, ৬৭) ৮০১ ৮২। ৮৬ 

মার্চেন্ট অব ভিনিদ ১৪২ 

মাধান্দিন ১১ 

মাধরোমী ১৩৮ 

মানসিংহ 8৫ 

মানসোল্লাস ১৩৯, ১৩৫, ১৩৬ 

মালতীমাঁধব ৪১. ১৫৬ 

মালদহ ১৪১) ১৪২ 

মালব ৫৬ 

মালাধর বু ১৩৫ 

মারীচী ৪১ 

মালেক মোহাম্মদ জয়সপী ৭১, ৮২ 

মাস্ছম (সৈয়দ) ৬ 

মিঞ্চিন . ১৩৭ 

মিত্রদ্বিদ্বাদশ ১৭৩. 

মিজ্রষড়ষ্টক ১৭১, ১৭৩ 

মিখিল! ৫৬, ৯৩ 

মিন্বিন ১... ৩৪ 

মিন্সানি ৬৩, ৬৪ 

মীর ভুয়া ৩২ 

মীরাবাঈ ৩৭ 

মুরিসুংরা ৩১ 



মুরল ৬১ 

ূদিনাবাদ ৩৪) ৪২১ ১০৮) ১০৯ ২১৮ 
মুহণ্মদ শহীদুল্লাহ ৬৮, ৭৮, ৮৬ 

মুন! (সৈয়দ) ৬৭, ৮৬ 

গান (নৃপতি) ২৯ 

মেটকাঁফ ১৩৭ 

মেদিনীপুর 
৪৮ 

মেধাতিথি ১৮৭ 

'মত্রীয়ণীসংহিত। ১৮৪ 

;মরোকা ২৮ 

মৌয়ীমরীয়| ৩৩ 

ষ্ঘ্ 

যজুর্্েদ ১৮৪ 

যদুচর্ণ খাওন্দ ২৮ 

যদ্ুনাথ সরকার ২১ 

যবৌক শাহ ৬৪ 

যমুনা 
১৬১ 

ঘশৌবন্ধা ৫৫, ৫৭ 

যশৌবন্মদেব ৫৬ 

মিশুৃষ্ট ৯২) ১০০, ১১ 

যৌগিনীতন্ত্রা ২০১ ২২ ২৮, ৩৩ 

যৌগেশচন্্ রাহ ১৩১১ ২১৮ 

যৌনিকুট ১৭১ 

যোনিশুদ্ধি ১৭২ 

যৌবনান্থ ১৫৭ 

০ 

রঙ্গপুর ১০৮ 

রজতগিরি 
১৫৭ 

রজতগিরিনন্দিনী নাটক ১৪২। ১৫৬, 

১৫০৭ 

রণরাম ২২ 

রণশূর ৬১ 

রুপী ২৮ 

রত্বসঞগাথ। ১৯১ 

রত্বাবলী ১৫৬ 

রবী উদ্দীন আহমদ ১২২, ১৭, ২১২ 
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রমেশচন্দ্র মজুমদার ৪৯, ৫৮৪ ৫৯ 

রমেশ বনু ৪৪ 

রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪ 

রাজগৃহ ৫৮, ৪৩ 

রাজতপস্থিনী কাব্য ১৪১ ১৪২$ ১৫৯ 

রাজশেখর 
৯৫ 

রাজেন্দ্রচোল দেব  ৬+) ৬১, ৬২ 

রাজাপাল ৫৭ 

রাড 
৫৫ 

রামকুঞ্খগোপাল ভাণ্ীরকর ১৩২ 

রামচন্দ্র ভট্টীচার্যা ১২৯ 

রাম মুন্সী ৪৫ 

রামনারায়ণ তর্করত্ব ১৫৬ 

রামমোহন রায় [২৪ 

রাম সিংহ ৩২ 

রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী. ৪৫, ৪৭ 

রাষ্ট্কুট ৪৯ 

রিন্চেন্ রর 

রিম্যান্ ১১৫ 

রুদ্র সিংহ উই? 

রোপীল্ডসে (লর্ড) ৪৮ 

রোমীদিগের শ্রেণীবিভীগ ১৩? 

রোসাঙ্গ 
৭৩) ৭৫) ৭৬ 

তন 

লঘুকালচত্রতন্ত্রাজটাক! ১৭২ 

লব্দিলক্ষণ ২ 

ললিতবিস্তর ১০১ 

লল্লেস্বরী (লালদেদ) ৩৭ 

লঙ্ষ্মীঙ্করা ৩৯ 

লাপ্লীস 
১২৩ 

লাযর়লামজনুন্ কাব্য 
৭৪) ৭৩ 
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য়ন্ত্িশ সাংবৎসরিক কা্য্যবিবরণ 

বলীয়-লাহিত্য-পরিষৎ বর্তমান ১৩৩৪ বঙ্গাবে ত্রয়ন্ত্রশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতৃক্নিংগ 
বর্ষে পদার্পণ করিল। 

ধিশেষ ঘটন। 

আলোচা বর্ষে পরিষদের পুস্তকাঁলয়ের জন্ত এবং পরিষদ মন্দির সংস্কারের জন্ত কলিকাত। 

করপোরেশনের ২৫*** ২ পচিশ হাজার" টাক! দানপ্রাণ্ি পরিষদের জীবনে একটি অন্ততম 

প্রধান স্মরণীয় ঘটন।। বহুদিন হইতে পরিষদের কর্তৃপক্ষ পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্ত এবং 

ইহার সুবৃছৎ পুস্তক লয়টিকে সুবিস্তস্ত করিবার জঙস্ট অর্থাভাবে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
এই ছুই অত্যাবশ্যক কার্ধ্যের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন । অথচ ভিক্ষা বারা সত্বরে এত টাকার 

সংস্থান কর! একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। এমন কি, এই অর্থচিন্তাতে পরিষদের 
কর্মকর্তুগণকে এভদুর উ্িগ্ন থাকিতে হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে পরিষদের উদ্দেশ্টান্যাযী 

সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে কিছুকালের জন্ত ক্ষণ করিতে হইয়াছিল। অর্থাগমের নানারূপ উপায় 

উদ্ভাবন করিয়াও যখন কোন স্থানেই আশানুরূপ সফলতালাভের সম্তাবন! দেখা গেল না, তখন 
পরিষদের স্তস্তপ্বরূপ বর্থমান সভাপতি মহাশয় কলিকাতা করপোরেশনে পরিষদের আনুপৃর্বিক্ক 
অবন্থ। বিজ্ঞাপন করিয়। এক অ।বেদন করেন। করপোরেখনের সহৃদয় কর্তৃপক্ষ সমস্ত অবস্থ! 

বিবেচনাপুর্ব্বক পরিষদ্ মন্দির রক্ষ।র প্রয়োজনীয়তা! উপল্ধি করিয়া পরিষংকে ২৫**৯-২ 

পচিশ হাজার টকা দান করিয়াছেন। কলিকাতার এই অন্তম প্রধান জাতীয় অন্ুষ্ঠানটিকে 
এই ভাবে সুপ্রতিষ্ঠ রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া করপোরেশন উপযুক্ত কার্ধ্যই করিয়াছেন। এই 

দানের জন্য পরিষৎ ধবং বঙ্গদেশবাঁদী ও বঙ্গসাহিত্যান্করাগী বাক্কিমান্রই করপোরেশনের প্রতি 
চিরদিন ক্লৃতজ্ঞ থাকিবে। 

এই প্রসঙ্গে আমর! কৃঙজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, না অনাতম হিতৈষী 

সদন্ত ও করপৌরেশনের কাউন্সিপার প্রযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয় এই বিষয়ে প্রথম উ্োঈ 
হইয়। পেষ পর্যন্ত পরিষদের এই দান প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ সহায়ত করিয়াছিলেন । তাহার এই 
সাহায্য পরিষৎ চিরদিন ক্কৃতঙ্ঞভার সহিত স্মরণ করিবেন | . 

এই সাময়িক দান ব্যতীত করপোরেশন গ্রতিবৎপর পরিষৎকে তাহার পুস্তকালয়ের পুস্তক 
'্বরিদের জন্য ৬৫০২ দান করিয়া খাকেন। ' আল্লা. রর, এই টাক! পরিষদের হস্তগত 
হইয়াছে। পারিবৎ এই দানের জন্য করুপোরেশনৈর নিকট আন্তরিক কুতজ্তা জাঁপন 
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এই সকল অর্থনান ব্যতীত কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব পুর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও 

পরিষদের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। পরিষৎ তজ্জন্ত করপোরেশনকে আস্তরিক ধন্বাদ জ্ঞাপন 

করিতেছেন। 
পরিষৎ আশা! করেন যে, ভবিষ্যতেও করপোরেশনের উপযুক্ত মেয়র, অল্ডারম্যান এবং 

কাউক্সিলারগণ এই ভাবে পরিষৎকে ন্নেহের চক্ষে দেখিয়া! দেশবাসীর শ্রদ্ধ! ও কৃতজ্ঞতাতান 

হইবেন। 
বাজ্ধৰ | 

আলোচ্য বর্ষে কেহ নৃতন বান্ধব হন নাই। নিম্নোক্ত তিন জন বান্ধবই রি হইতে আছেন, -_ 

মহারাজ স্তর শ্রীযুক্ত মণীল্চন্ত্র নন্দী 
মহারাজা ধিরাজ হার শ্রীযুক্ত বিজয়া মহাঁতাব বাহাঁছুর 

মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীল্্রনারায়ণ রায় বাহীছুর 
সদন 

আলোচঢা বর্ধারস্তে পরিষদের নদস্তসংখা! এইরূপ ছিল,--- 

(ক) বিশিষ্ট - ৯ 

(খ) আজীবন ৫ 
(গ) অধ্যাপক-_ ৫ 
(ঘ) মৌলভী-_ . . 
($) সহাযক-- ১৯ 
(চ) সাধারণ_- ২১৮৩ 

কলিকাতা-_-১৩৪৯ 

মফস্ল- ৮৩৪ [ও 

(ক) বিশি্ট-সদস্ত, (খ) আজীবন-দদস্ত ও ( গ) অধ্য।পক-সদন্ত-সংখ্যার ফোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই। | | 

(থ) ছঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষেও কেহ মৌলভী-সদস্ত-পদ গ্রহণ করেন নাই। 
(৯) সহায়ক-দদস্ত ১৯ জনের মধ্যে ৮ জনের ৫ বৎসর স্থিতিকাল পুরণ হওয়ায় ৭ জন 

খুনমির্বনি চিত হইয়াছেন, ১ জনের নাম বাদ গিয়াছে এবং ও জন নূতন সহায়ক-সদস্ত হইয়াছেন। 

বর্ধশেষে এই শ্রেধীর সদগ্যসংখা! ২১ হইঘাছে। রর 
(চ). সাধারণ-সদস্ত (কলিকাতা )-_বর্ধারস্তে ১৩৪৯ জন কলিকা তাবাসী সাধারপ'সদ্তের 

মধ্যে ১৯ জন পরলৌকগত হইয়াছেন, ৫ জন মফস্বল হইতে আসিয়াছেন, এবং ১৪ জন মফস্থলে 
গিয়াছেন। উদ্তত ১৩২১ জনের মধ্যে চাদা অনাদায় হেতু ও সাদন্তপদে থাকিতে অসম্মতি 

জাঁপন করার ৫০৮. জনের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ৭৬ জন নৃন সপন 
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গ্র€ণ করিমাছেন। এই কারণে বর্ষশেষে কলিকাতাঁবানী সাধারপসদন্তের সংখ্য|! ৮৮৯ 
হইয়াছে । 

(মফগ্বল)--আলোচ্য বর্ষের প্রথমে মফস্বলবানী সাধারণ-সদন্তের সংখ্য। ৮৩৪ জন ছিল। 

তন্মধ্যে ৮ জনের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, ৫ জন কলিকাত। আপিয়াছেন এবং ১৪ জন কলিকাতা 

হইতে মফস্বলে গিয়ছেন। পদত্যাগ করায় এবং ট।দ। অনাদায় হেতু ৪১৫ জনের নাম বান 

গিয়াছে এবং ২৩ জন নূতন সদন্তপদ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব বর্ষশেষে মফদ্বলবাসী সদস্ত- 

সংখ্য! ছিল ৪২৫ জন। 

অতএব প্রেনীতেদে বর্ষশেষে সান্তসংখ্য। এইরূপ দাড়া ইয়াছে,_- 
(ক) বিশিঃ- ৯ 

(খ) আজীবন_ ৫ 
(গ) আঅধ্যাপক-- ৫ 

(ঘ) মৌলভী- * 

(ঙ) লহায়ক-- ২১ 

(5) স।ধারণ---১৩১৪ 

কলিকাতা-- ৮৮৯ 

মফন্বল--. ৪২৫ 

১5১৪ 
১৩৫৪ 

সাধারণ সদস্তগণের এত দংখ্য| হস হওয়ায় পরিষদের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহ! সহজেই 

অনুমেয় । বছদ্দিন হইতে এই সকল সদন্ত চাদ]! দান সর্থন্ধে এত উদামীনতা দেখাইয় 

আসিতেছিলেন যে, কার্য নির্বাহক-সমিতি বাধ্য হুইয়াই তাহাদের নাম সদন্ততালিক| হইতে 

নিান্ত অনিচ্ছা সত্বেও বাদ দিয়াছেন। তথাপি পরিষৎ আশ| করেন যে, এই সকল সমস্ত 

০ সদন্ত-পদ গ্রণ করিয়া আম।দিগকে উৎসাহিত করিবেন। 
| পর়লোকগত সদত্য 

বর্মধযে নিরলিখিত সদস্তগণের পরলো ক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে,-- 
১। অনুকৃলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

২। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ভি এল 

৩। রায় অরিনাশচন্ত্র বনু মল্লিক বাহাছুর এম এপি আর এস 
8 | অতয়াচরণ রায় 
«| কালিদাস রায় চৌধুরী ৰি এ 

৬। কালীকুমার বসু 
৭1 কালীর সেন বি এল্ : 



৮ 

| 

৯১০ । 

১১। 

৯২ । 

১৩। 

১৪ | 

১৫। 
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কুঞ্জবিহারী আচার্য জ্যে।তিষী 

চল্্তৃষণ-ভাদুড়ী বি এ 
নিত্যধন মুখোপাধ্যায় 

পৃবেন্দুস্থন্দর বন্ট্যোপাধ্য।য় এম এ 

ডাঃ প্রভাতচন্্র মিত্র 

গ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় 

প্রিয়নাথ দত্ত 

রায় বরদাকাস্ত মিত্র বাহাদুর 

১৬। বিজয়কুমার মল্লিক 
১৭। 

১৮ । 

১৯। 

২৩ । 

২১ । 

২ | 

২৩ । 

২৪। 

২৫। 

১৬ । 

২৭ 

রাঁয় বিপিনবিহা রী গুপ্ত বাহাছ্বর এম এ 

ভৈরবচন্ত্র দত্ত 

রমিকলাল দত্ত এম এস্সি 

রাঁয় রাঁমচরণ মিত্র বাহাদুর এম এ, বি এল, সি আই ই 
লালতমোহন দত্ত 

সতোন্্রকুমার ঘোষ 

ডাঃ সকো্সিনীনাঁথ বদ্ধন এল এম জীস, বি এ 

সহায়নারায়ণ পাল 

রায় স্থরেশচন্দ্র সেন বাহাদুর এম এর 

হরগোপাল দাস কুণ্ড 

কবিরাজ হেমচন্ত্র সেন কবিরত্ব 

ইহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষভাবে ছুঃখিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত । ইহাদের পরিবায়গণের 

নিকট পরিষদের সমবেদন। জ্ঞাপন করা যাইডেছে। 

এই সকল সবদস্তগণ ব্চীত আলোচ্য বর্ষে নিয়পিখিত সাহিতিতক ও গাহিতাব্ধর পরলোক. 

প্রাণ্ডি ঘটয়াছে। ইহাদের অনেকেই পূর্ব পূর্ব পরিষদের সদস্ত ছিলেন। পরিষৎ ইহাদের 
মৃত্াতে বিশেষভাবে ছখ প্রকাশ করিতেছেন এবং ইহাদের শোকাভিভূত, পরিজসবর্ণের 
নিকট পরিষদের সমবেদনা জাাপন করিতেছেন,_ 

১। 

| 

৩। 

৪ | 

€। 

স্তর ক্কনগোবিন গুপ্ত 

স্তর কল।লচন্ত্র বনু সিআইই 

 কেদারনাথ মজুমদার 
কবিরাজ যামিনীভুষণ মেন এম এ 
রাজেশ্বর গুগ্ড এম এ . 

৬। "শশিভ্ষণ চট্টোপাধ্যায় 
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৭। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 

৮। হারাণচগ্া রক্ষিত 

সাধারণ অধিবেশন--(ক)বার্ধক 

আলোচ্য বর্ষে ১৬ই শ্র।বণ তারিখে পরিষদের দ্বাত্রিংশ বাঁষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের 

সভাপতি মহামভ্পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

বিগত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্যযবিবরণ পঠিত হইলে পর প্রয়ন্ত্রিংশ বর্ষের 
আনুমানিক আয়-বায়বিবরণী বিজ্ঞাপিত হুইলে সহায়ক ও সাধারণ-সদস্ত নির্বাচন হয়। 

তৎপরে ৫ জন সাহিত্যিকের চিত্রগ্রতিষ্ঠা হয়। অঙঃপর দ্বাত্রিংশ বাধষিক কার্ধ্যবিবরণ 
পঠিত হইলে সেই সম্বন্ধে কতিপয় সদশ্তের গ্রাশ্নের উত্তর দেওয়। হয় এবং এই কাধ্যবিবরণ 

গৃহীত হয়। তৎপরে ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের কর্াধাক্ষ নির্বাচন ও কা্ধানির্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন- 

ংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। কতকগুলি উপহারশ্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক প্রদশিত হয়। 

(খ) মাপিক অধিবেশগ 

আলোচ্য বর্ষে ৮টি মাসিক অধিবেশন হয়। পরিষদ মন্দির মেরামতের কাধ্যের জন্ত 
পরিষদের হল এবং পরিষদের অধিকাংশ দ্রব্যাদি রমেশ-ভবনে স্থানাজ্রিত করার জঙ্ 

রমেশ-ভবনের হুল অধিবেশনের জন্য পাঁওয়! যাঁয় নাই । এ জন্ত আরও ছুইটি বিজ্ঞাপিত 

মামিক অধিবেশন হয় নাই। নিয়ে এই আটটি মাসিক অধিবেশনের তারিখ, সভাপতির 

নাম এবং পঠিত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেবকের নাম লিখিত হইল। এই সকল মাসিক 
অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলি সাহিত্যাদি শাখাকতক অনুমোদিত হুইয়াছিল। . 

প্রথম মানিক অধিবেশন_-২৩এ (জাষ্ঠ, সভাপতি-শ্রীঘুক্ত মন্মথমোহন বস্থ এম এ, 

প্রবন্ধ-_অস্গুর জাতি, লেখক _-শুযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ। 

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন--১২ই আষাঢ়, সতাপতি-বায় শীধুক্ত চুণীলাল বসু বাহাছুর 

রসায়নাচারধ্য সিআই ই, আই এস ৪, এম বি, এফ সি এস, প্রবন্ধ--প্রথম মহীপালদেবের 
রাজত্বকাল, লেখক- শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম এ। 

তৃতীয় মালিক অধিবেশন-_-৯ই আবি, সভাপতি-_-্রযুক্ত ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী 
ডি এসসি ( এডিন), এফ আর এস ই, প্রবন্ধ_-(ক) ভাটপাড়ার কবি ৬ আনন্দচন্দ্র শিরোমণি 

মহাশয়ের জীবনী ও কাব্যালোচনা, লেখক-শ্রীবুক্ত ভববিদ্ভৃতি ভট্ট।চার্যয বিস্ঞাভৃষণ এম এ, 
এবং ( খ) খুষ্রীর দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা, জেখক-_ড্টর শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

এম এ, ডি ল্টি। 
চতুর মাসিক অধিবেশন_-১৬ই আশ্বিন, সডাপতি_-হ্ীধুক্ত ড1ঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী 

ভি এস্ সি (এডিন), এফ আর এস ই, গ্রবন্ধ-_প্রাচীন ভারতীয় আ্যভাষায় গন্ভের হঙগী, 
লেখক--ছীযুক্ত গ্ছকুমার সেন এম এ। | 
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পঞ্চম মাসিক অধিবেশন-_১৯এ অগ্রহায়ণ, সভাপতি--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর গ্রসাদ 

শাস্ত্রী এম এ সি'আই ই, প্রবন্ধ -হরচন্ত্র ঘোষ ও তাহার নাটট্স্থাবলী, লেখক-__ঈযুকত 
ডাঃ সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি জ্টি। 

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন--২৬এ অগ্রহায়ণ, সভাপতি__মহামহোপাধ্য।য় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই, গ্রবন্ধ--কবীন্ত্র রমাঁপতি, লেখক- শ্রীযুক্ত মুগাঙ্কনাথ রায়। 

সপ্তম মাসিক অধিবেশন-_-২২এ ফান্তন, সভাপতি-_মহামছোপাধ্য।য় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাঁদ শাস্ত্রী 

এম এ, ডি লিট, সি আই ই, প্রবন্ধ-_দীন চতীদাস, লেখক --শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বনু এম এ। 

| অষ্টম মাসিক অধিবেশন-১৩ই চৈত্র, সভ।পতি-_রায় শ্রীঘুক্ত চুণীঙ্গাল বস্থু রসায়নাচার্য্য 

বাহাদুর সি আই ই, আই এস. ও, এম বি, এফ সি এস, প্রবন্ধ__বাওলায় নারীর ভাষ|-_. 

লেখক-_শ্রীযুক্ত নুকুমার মেন এম এ। | 

€(গ) বিশেষ অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে ১১টি বিশেষ অধিবেখন হইয়্াছিল। ১২শ অধিবেশনটি বক্ত। মহাশয়ের 

অন্গবিধাবশতঃ স্থগিত রাখিতে হইঘাছিল। নিয়ে এই ১১টি বিশেষ অধিবেশনের তারিখ, 

সভাপতির নাঁম, আলোচ্য বিষয় ও বক্ত। ঝ| লেখকের নাম লিখিত হইল । 

গ্রথম বিশেষ অধিবেখন--১৫ই প্লোষ্ঠ, সভাপতি- সহামহোপ্াধ্যা় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্ী 
এম এ, দি আই ই, আলোচ্য বিষয়__বৌদ্ধধধ্ (তৃতীয় বস্তৃতা), বক্তা _দভাপতি মহশিয় স্বয়ং 

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন_-১৬ই জোস্ঠ, সভাপতি--মহামহোঁপাধ্যায় যুক্ত হরগ্রসাঁদ শান্্রী 

এম এ, সিআই ই, আগোচ্য বিবয়_-৬রায় যতীল্রনাথ চৌইুরী আক এম এ বি এল 
মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। এধুক্ত নগেক্্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত 

কিরণচন্ত্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্তারত্ব মহাশয়ের কবিতা পঠিত হইলে হীযুক 
অমুল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয় 
এবং একটি স্থতি-সমিতি গঠিত হয়। গ্রস্ত।বগুলির সম্পর্কে নিশ্ললিখিত মহাশয়গণ মৃত মহাত্ম।র 

গুণ!বলী কীর্তন করেন-_ছ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রপাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ 
যুক্ত রায় চুণীলাল বন্থ রসামনীচার্ধ্য বাহাদুর সি আই ই, কসাই এস ও, এম.বি, এফ নি এস, 
জযুক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্র এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত যোগেশ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, 
বি এল, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থ এম এ, শ্রিযুক্ত কিরণচন্দত্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দশগুণ 

এম এ, এফ পি এস, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, শ্ীযুজ সভাপতি মহাশঃ 
ও শ্রীযুক্ত প্ডিত কষ স্থৃতিতীর্ঘ। 

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন-_-৪ঠ। আঁধষাঁড়, সভাপতি-্রধুক্ত রা চুণীলাল বন রলায়নাচা্ 
যাহাছর সি আই ই, আই এন ও, এমবি, এফ সি এস। আলোচ্য বিষয্ব__প্রাচীন গৌড়ের 
তান্বর্ধয (5০911397550 /3016106 099,409) বক্তা শ্রীযুক্ত ডাঃ ছেল! জ।মরিশ:পি-এইড ভি. 



সাঁংবৎসরিক ] . . ক্কাধ্য-বিবরণ ৭ 

(0 99115 1150017300/ 60070.) 1 এই বতুতা ইংরাজিতে হয় এবং ম্যাজিক প্যান্টার্ণের 

সাহায্যে চিক প্রদর্শিত হুয়। | | 
চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন--১৪ই আধাঢ়,। বিষয়-মাইকেল মধুহ্দন দত্তের বাঁধিক স্বতি- 

উৎমব। এই দিন প্রাতে লোয়ার সার্ব,লাঁর রোড, গবর্মেন্ট সিমেটিতে কবিবরের সমাধি- 

ক্ষেত্রে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহারের নেতৃত্বে কবির স্মৃতির উদ্দেশে প্রার্থন৷ হয়। 

শ্রীতী হ্বর্লভা দেবীর একটি কবি পাঠের পর শ্রীুক্ত পূর্ণচন্ত্র দে উদ্তটদাগর বি এ, প্রযুক্ত 
অকুণকাস্ত নাগ, শ্রীযুক্ত ললিতমোছন ঘেষাল, শ্রীযুক্ত শ্তামলাল গোস্বামী, যুক্ত ডাঃ বনওয়ারি- 
লাল চৌধুরী ডি এস্দি (এডিন), এফ আর এস ই এবং যু প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় বক্তৃতা করেন।' 

এই দিন অপরাছ়ে পরিষদ মন্দিরে এই উপলক্ষো এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সভভাপতি-_ 

ভীবুক্ত জনরঞ্জন বন্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল | শ্রীযুক্ত সিতেশরপ্রন ঘোঁষ মহাশয় একটি গান 

করেন। ভৎপরে শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যাম এবং জীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় কবির 
রচন! আবৃত্তি করেন, শ্রীবুকত অমূপ্চন্ত্র আয়কত এম এ, বি এল মহাঁশঘন কবির কাঁবা 

আলোচনা করিয়। একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং শ্রীমতী স্বণলত! দেবী, রায় শ্রীযুক্ত জলধর 

সেন বাহাছুর, শ্ত্ীধুক্ত অরুণকান্ত নাগ, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পিএইচ ডি ও 

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। | 

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন-_-২৬এ আষাঢ়, সভাপতি শযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ । 

আলোচ্য বিষর-_বেতারের আবিষ্কার (10190০%০25 ০? চ৮1:0৩9৯), বকা! যুত ডাঃ 
শিশিরকুমার মিত্র ডি এস্সি । 

ষঠ বিশেষ অধিবেশন--১২ই অগ্রহায়ণ, সভাপতি--হ্তর শ্রীতুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী 

শরিরত্ব, এম এ, বি এল, এল এল ডি, দি আই ই, পি বি ই। প্রবন্ধ_-বাস্তব জীবনে ফলিত- 
জ্যোতিষের স্থান, লেখক--শ্ীুক্ত গণপতি দরকার বিদ্তারত্বু। 

সগ্চম বিশেষ অধিবেশন__৩০এ মাঘ, সভাপতি--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রদাদ 

শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই। আলোচ্য বিষয-_ছাতনায় চতীদাস বিষয়ে বন্তুতা, বা 

রায় শ্রীযুক যোগেশচন্দ্র রায় বিস্তানিধি এম এ বাহাঁহুর। 

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন -২৭এ ফ্যন্তন, সভাপতি-_মহাঁমছোপাধা।য় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরগ্রসাদ 

শাঙ্্রী এম এ, ডি প্টি, পি আই ই। প্রবন্ধ-_জ্ঞান-উৎপাদ--প্র/চ/ ও প্রতীচ্য, লেখক- শ্রীযুক্ত 
নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য । 

নবম বিশেষ অধিবেশন--৫ই 65ত্র, সভাপতি-শ্রযুকত হরেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। 
প্রবন্ধ--প্রজানিয়মনে ও ন্ুপ্রজাবর্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব, লেখক--্ীযুক্ত গণপতি সরকার 
বিস্তায়ত্ব । 

স্বপম বিশেষ অধিবেশন--১৯এ ঠৈজ্জ, সভাপতি--হীযুক্ত পরত অঙ্গয়কুমার শাঙ্জী। 
প্রবন্ধ--প্রাচ্য দর্শনে মুক্তি-তত্ব ( প্রথমাংশ ) লেখক--ন্রীযুক্ত কালীপদ্ তর্কাচাধ্য। 



৮ বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 

একাদশ বিশেষ অধিবেশন-_২৩এ টন, সভাঁপতি--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ” হয়প্রলাদ 
শাঙ্্রী এম এ, ডিলিট, সি আই ই। আলোচ্য বিষয়-_'সরম্বতী, ০ ) 

বক! প্রীযুজ অমূল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ । 

সান্ধ্য-সম্মিলন 

পরিষদের মন্দির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও ইহার চিত্রশাল! এবং গ্রন্থাগারের অবস্থা 
দেখাইবার জন্ত করপোরেশনের মেয়র ও চীফ একজিকিউট্টিব অফিপার, অজ্ডারম্যান ও 
কাউদ্সিলারগণকে আলোচ্য বর্ষের ২৩এ ফাল্গুন সোমবার সন্ধ্য। ৭টার সময় পরিষদের এক 

সান্ধা-সন্মি্গনে আহ্বান করা হয়। মেয়র শ্রীযুক্ত যতীশ্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় ও অন্ান্ 
কাউন্সিপারগণ এই সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদ।ন করেন । পরিষদের সভাপতি মহাশয় ও অন্ভান) 

কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্ধ্যনির্ব।হক-সমিতির সভ্যগণ উপস্থিত থাকিয়া! গকলকে পরিষদ মন্দিরের 
আত্ত সংস্কারের আবশকতা, গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি স্ুবিন্যন্তভাবে রাখিবার স্থানের ও 

ধারের অভাবের বিষ বুঝাইয়। দেন। তাহারা সমস্ত দেখিয়। শুনিয়। করপোরেশনের 

নিকট পাহাষ্য প্র্৫থন। কর যে পরিষদের ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষুমে মত প্রকাশ করেন। 

এই সাস্ধ্য-সম্মিলন সম্পন্ন করিতে প্রায় তিন শত টাকা বায় হইগ়াছিল। মহাঁমহোপাধ্যায় 
প্রযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ী, শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত ও কুমার জীযুক ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহ। 

মহাঁশয় গ্রাত্যেকে এই জনা ১০০৯ দান করিয়াছিলেন। 

কারধালয় 

নিয়পিখিত সদশ্তগণ আলোচা বর্ষে পরিষ-দর কর্ম ধ্যক্ষ ছিলেন, _ 
সভ।/পতি-মহামহোপাধ্যয় 

ডাঃ শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিটু, সি আই ই 
সহকারী সভাপতিগণ-_ 

মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর 

মাননীয় মহারাজ শ্রযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাছুর 
শ্রীযুক্ত প্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব 

ডাঃ শ্রযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী 
শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল, এটগ্নি 
ডাঃ স্তর ৪ দেবপ্রস।দ সর্বাধিকারী স্থরিরত্ব এম এ, বি এল, এল এল ডি, 

মিক্সাই ই,পিবিই,এটনি, 
্ রাম সি বনু রসায়নাচাধ্য বাছাছুর, সি আই ই, আই এস ও, 

এম বি,.এক মি এপ 

জীযুক পরভারুমার ফুখোগাধ্যয় বিএ ব্রি. 



সাংবৎসন্িক ]  কার্ধয-বিবরণ 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অসুলাচরণ বিদ্যা ভূষণ 

সহকারী সম্পার্দকগণ-_ 
যুক্ত কিরণচজ্ দত্ত 

কবিশেখর ই্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ সোঁম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার 
শুযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টরাচাধ্য বি এ 

শ্রীযুক্ত জ্যে।ভিশ্ন্দ্র ঘোষ 

শ্রীযুক্ত রমেশ বস্থ এম এ 

পর্রিকাধ্যক্ষ-জ্রযুক্ত কুমীর ডাঁঃ নরেন্দ্রনাথ লাহ| এম এ, ৰি এল, পি-এইচ ডি 
কোধাধ্যক্ষ- শ্রমুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসত এম এ, বি এল, এটনি 
চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, এডভোকেট 
ছাত্রাধ্যক্ষ-__শ্ীষুক্ত ঘারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এদ্-সি 
রস্থাধ্যক্ষ__ছ্যুক্ত হিরণকুম।র রাঁয় চৌধুরী বি এ 
আয্ম-ব্যয়-পরীক্ষক-_ 

রায় শ্রীবৃক্ত মন্মঘনাথ ৭ বাহাদুর 
শীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ 

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রুযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর পরিষদের যাবতীয় 
অর্থের ব্যয় পরিচালনের এবং শ্রীযুক্ত জ্যোৌতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর আয়-বিভাগের ভার 

অপিত ছিল, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর পত্রিক1 ও গ্রস্থাবলী মুদ্রণ-বিভাগের এবং 
স্থতিরক্ষ! বিভাগের ভার অপিত ছিল, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপর সাহিত্যিক 

অনুসন্ধান বিভাগের পত্রব্যবহারের ভার এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয়ের উপর 

শাখা-পরিষৎ ও কার্ধাালয় পরিদর্শনের ভার অপিত ছিল। শ্রীযুক্ত রমেশ বন্থু মহাশয়ের উপর 
কাধ্যালয়ের সাধারণ পত্রব্যবহারের ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত নলিিনী বাবু নিব্ের বিভাগ 

ব্যতীত পরিষদের আয় বৃদ্ধির বিষয়েও সম্পাদককে সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 

পত্রিকা ধ্যক্ষ-_-উধুক্ত কুমার ডাঃ নরেল্রনাথ লাহ! মহাশয় ব্রয়ন্তিংশ ভাগ পত্রিকার 

চারি সংখ্য। সম্পাদন করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীল্রানাথ বন্থু মহাশয় 
পরিষদের ধনরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন, ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ত্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 

ছাত্রসভ্যগণকে প্রয়োজনমত উপদেশাদি দান করিয়া তাহাদিগকে সাহিত্যিক কার্যে নিযুক্ত 
করিয়াছেন। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় পরিষদ মন্দির হইতে চিত্রণালার 
রব্যা্দি রমেশ-ভবনে স্থানাস্তরিত করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু দ্রব্যগুলি মিলাইয়| শ্রেণীভেদে 
সুবিক্ুত্ত করিবার সুযোগ পান নাই। যেহেতু রমেশ-ভৰলে আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নকল 
প্লকার দ্রব্ই খস্থাক্িতাবে রক্ষিত হওয়ায় তথায় নিতান্কই স্থানাঙাব' ঘটিয়াছে। গ্রন্থ যাক্ 



১০ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 

শ্রীমুক হিরণকুমার রাঁয় চৌধুরী মহাশয়ও পরিষদের পুস্তকালযটির প্রায় সন্ত পুস্তকই রমেশ 

তৰনে অস্থারিভাৰে স্থানাস্তর করিতে বাঁধা হইয়াছেন। এ জন্ত গ্রন্থাগারের তালিক। প্রস্তুত 
প্রভৃতি কার্ময, রিশেবতঃ 'সাহিত্য-সভ।? হইতে প্রাণ পুস্তকগুলি রাখিবার ব্যাবস্থা করিয়! উঠিতে 
পারেন নাই। স্থানাভাবে তাহার বিভাগের কার্য্ের সর্বাপেক্ষা! অধিক ক্ষতি হইয়াছে। 
গায়বায়পরীক্ষক প্রীযুক্ত রায় মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাছর এবং জীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়ঘ 
বিশেষ যত্ব ও পরিধ্রম সহকারে পরিষদের আয়ণব্যয়ের হিসাঁৰ পরীক্ষা করিয়। দিয়াছেন। 

কার্মযনির্বাহক-সমিতি 

আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত স্দশ্তগণ পরিষদের কার্যযনির্ধবাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,-_ 

( ক) সদস্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত 
৯। জ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, 

২।  » খগেক্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় বি এ, এটনি 

৩। * রাখালদ।স বন্দোপাধ্যায় এম এ 

৪1  » রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাঁছুর এম এ 

৫1. 5 জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল 

৬। ৮ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস্ (লগ্ন ) 

৭। » ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ভি 

৮। » বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ 

৯।  » গণপত্ি সরকার বিস্তার 

১*1। » ডাঃ একেন্ত্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস-পি, এফ জেড এস 
১১।  » লেপটানেন্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি এ 

১২। ১» ডাক্তার আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ 
১৩।  * মন্মঘমোহন বন্থ এম এ 
১৪।  * বসস্তরঞন রায় বিদ্বদবললভ 

১৫)  * বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাঁষাতত্বনিধি এম্ এ 

১৬)  * মলচন্ত্র হোম 
১৭।  * হেমচন্ত্র সরকার এম এ 

১৮। * নরেল্রা দেব 

১৯। ৮» নিবারণচন্ রায় এম এ 
২০। ৭ ডাঃ ভৃপেন্্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এচ ডি 

| (খ) শাখা-পরিষৎ কর্তৃক নির্ব্বাচিত 
১। জীমুক্ত দুরেজচজ রায় চৌধুরী 
২। * আগ্ডতোয চট্টোপাধ্যায় এম এ 



পাংবৎসরিক ] কাধ্য-বিবরণ ১১ 
৩। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
৪)» ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল 

৫1  * আশুতোষ চৌধুরী 
৬| » মহেম্চন্্র রা চৌধুরী 

আঙ্চোঁচ। বর্ষে কারধ্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১২টি সাধারণ এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া 

ছিল এবং তিন বার সাকু'লার দ্ব।র] সমিতির সভ্যগণের মড লইয়! কাঁধ্য পরিচালিত হইয়াছিল। 
সমিতিতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ও কতকগুলি আলোচিত বিষয়ের বিবরণ নির়ে 
দেওয়৷ হইল । | 

(ক) নিশ্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়া ছিল,_- 

১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজান-পাখা, ৫€। আয়- 

ব্যসমিতি, ৬। চিত্রশালাসমিতি, 41 পুস্তকালয়-সমিতি, ৮ | ছাপাখানা-সমিতি, ৯। 

পরিষদ মন্দির সংস্কার-নমিতি, ১৯ । বিনয়কুমার সরকার সংবর্ধনা-সমিতি, ১১। গুরুদাস 

চট্টোপাধ্যায় শ্বৃতি--চিত্রনির্বাচন-সমিতি, ১২। পুরস্কার-প্রবন্ধ-নির্বাচন-সমিতি, ১৩। 

৬ক্ষীরোদপ্রণাদ বি্ভাবিনোদ স্বৃত-সভার অনুষ্ঠান-সমিতি, ১৪1 আয়-বুদ্ধি ও ব্যয়'সংক্ষেপ 

সমিতি, ১৫। বাধিক-কার্ধ্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি। 
(খ, চত্তীদাসের পদাবলী, বিগ্কাপতির পদাবলী ও গৌরপদ্তরঙ্গিণী পুনমু্রণের প্রস্তাব 

গৃহীত হইয়াছে। 
(গ) চন্দননগর প্রবর্ক-সংঙ্ঘর প্রদর্শনীতে এবং কলিকাতায় গ্রুগৌরাঙ্গ-মিলন-মন্দিয়ের 

প্রদর্শনীতে পরিষদ্ধের চিত্রশাল। হইতে কোন কোন দ্রব্য প্রদশনের জন্ত প্রেরণের প্রন্তাব 

গৃহীত হয়। | 

(ধ) বক্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁড়ী ই, বি, রেলওয়ের কতৃপক্ষ বর্তৃক গ্রহণের 

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার এবং এ বাড়ী 80606 11010903576 £১০& অনুসারে 

সংরক্ষণ করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনের প্রস্ত/ব গৃহীত হইয়াছে। 

($) পুনার মহারাই্ সাহিত্য-সন্মিলনে, সুগলী জেল! এরতিহাসিক ও পাঠাগার সমিতির 

অধিবেশনে এবং মেদিনীপুর শাখা-পরিধদের বাঁধিক অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি 

প্রেরিত হয়। 

(6) পরিষদ মন্দির মেরামতের কা্যযসৌকর্যর্থে ছুই মাসের জন্ত পুত্তকালয়ের 

পুপ্তক আদাঁন প্রদান বন্ধ রাঁখ। হইয়াছিল এবং পরিষদের মালিক ও বিশেষ অধিবেশন 

বন্ধ রাখা হইয়াছিল। 
(ছ) পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্ত জ্ীতুত কে নি ঘোষ এণ্ড কোম্পানীর ১১৫১৫১/০ 

এটটমেট মনোনীত হুইয়া তাহাদিগকেই মেরামতের কার্ধ্যভার দেওয়ার প্রন্তাব গৃহীত 
হইয়াছিল। | 
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(জ) কলিকাত! করপোরেশন হইতে যে ২৫০০০, দান পাওয়। গিয়াছিল, তাহা হইতে 

রমেশ-ভবনের নির্মাণের দরুন কণ্টাকৃটারের দেন! মিটাইবার জন্ত উক্ত রমেশ.ভবনে ১০০০০ 

হাওলাত দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছিল। 

(ঝ) করপোরেশনের উক্ত দানের টাকার মধ্যে ১০০০৭ হাঁওলাত দেওয়ার পর 

উদ্ত্ত ১৫০**-২ বাড়ী মেরামতের কার্যে বায় করিবার পূর্বে সেন্টাল ও লয়েডস্ ব্যাঙ্কে 
জমা রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। এ ব্যান হইতে আবশ্টকমত এই কার্যে ব্যয় 
করিবার জন্ত টাক! উঠান হইবে, তাহাও স্থির হইয়াছিল । 

(এ) কলিকাতাঁবাসী যে সকল সদস্ত নৃতন নিয়মানুসারে ১২২ চাদ! দিতে সম্মতি জ্ঞাপন 

করেন নাই, তাহাদের মিকট হইতে সম্মতিপত্র আলিবার জন্ত একজন অস্থায়ী লোক ২৫২ 

যেতনে ও ট্রামের ভাড়া ১০৯ দিয়! নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। 

(ট) পরিষদের সাধারণ তহবিলে এ পর্য্স্ত যেসকল গচ্ছিত তহবিলের অর্থ হাঁওলাত 

লঙয়! হইয়াছিল, তাহা সমস্তই শোধ দিবার ব্যবস্থ। হইয়াছিল এবং তাহ! শোধ দেওয়। হইয়াছে। 

(ঠ) রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের পুথি ও অন্তান্ত দ্রব্গুল্লির শ্রেণীব্ধ তালিক! করিবার 

জন্ত উক্ত শাখার অন্ুরৌধে পরিষদের অন্ততম সহকারী সম্পর্দিক শ্রীযুক্ত রমেশ বনু মহাঁশয়কে 

প্রেরণের বাবস্থ। হইয়াছে। 
(ড) কলিকাত] বিশ্ববিদ্ত/লয়ে "কমল! লেক্চারশিপ ক ্িটি”তে ও প্জগত্তারিধী সুবর্ণপ্দ ক” 

সমিতিতে যথ।ক্রমে রায় শ্রীযুক্ত চুণীল|ল বন্থ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভষণ মহাশয় 
পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। 

(6) শ্রীসুক্ত গণপতি সরকার বিষ্তারত্ব মহাশম শুক্রন তিসার গ্রস্থের বঙ্গাুবাদ করিয়! এবং 
নিজব্যয়ে ছাঁপাইয়। পরিষৎকে দান করিবেন। এই গ্রস্থ পরিষদ্গ্রস্থাবলীভুক্ত হইয়! প্রকাশিত 

হইবে। 

(ণ) পরিষন্দের আয়বৃদ্ধি ও ব্য়-লক্ষোচ করিবার জন্ঠ আবশ্তকতা অনুভূত হওয়ায় এই বিধয় 
আলোচন| করিয়। মন্তব্য দিবার জন্ত একটি শাঁখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। 

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান-শাখা-সমিতি 

অধিবেশন-সংখ্যা---সাহিত্য-শাখা-_$ 

ইতিহাসশীখ।--১ 
দর্শন-শোখ।--২ 

বিজ্ঞান-শাখা--৩ 

মনোনীত প্রবন্ধ ও লেখকগণ-_ 
 সাহিত্য-শীখ 0 
0১) গ্রাম্য শব-স্বলন-__উুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ভি-্টি। 

(২) গ্রীটীয় দশ শতকের বাঙ্গাল লেখক এ । 
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(৩) প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাঁষায় গগ্ভের ভঙ্গী-_-ঈইুক্ত স্ুকুমীর সেন এম এ। 
(৪) হরচন্দ্র ঘোষ ও তীহ।র নাটাগ্রন্থাবপী-_শ্রীযুক্ত স্থশীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি লিটু। 

(৫) কবীল্জ্র রমাপতি_-ই্যুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়। 
(৬) ভাটপাড়ার কৰি ৬মাননচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের জীবনচিত্র এবং তাহার 

কাব্যালোচন।--গ্রুক্ত ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য বিস্কাভূষণ এম এ। 
(৭) বাঙগায় নারীর ভাষা-_ শ্রীযুক্ত স্থুকুমার সেন এম এ। 

(৮) দীন চণ্তীদাস-_ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বন্থ এম এ। 
(৯)বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সন্ধে বাঙ্গালীর ধারণা--শ্রীষুক্ত রমেশ বস্তু এম এ । 
এই শাখায় স্থির হইয়াছে যে, 'উীরুষ্ণের জন্মকথা” নামক পুথিখানি প্রকাশের ব্যবস্থা 

করা হউক। 

ইতিহাস-শাখা-_ ্ 

(১) বৌদ্ধধন্ম-_মহামহোপাধ্যায় শ্রধুক্ত ডাঃ হরগ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, নি আই ই। 

দর্শন-শাখা-_ 

(১) টজনদর্শনে ধর্ম ও অধর্শম__্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্ট।চর্ধ্য এম এ, বি এল। 

(২) প্রাচা-দর্শনে মুভি তত্ব--পণ্ডিত শীযুক্ত কাঁলীপদ তকাচাধ্য। 

(৩) জ্ঞান উৎপাদ্দ_-প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-শ্রীধুক্ত নলিনাক্ষ ভট্ট/চারয্য। 
বিজ্ঞান-শাখা-_ 

(১) ব্রঙ্গাণ্ড সপীম, কি অসীম-_ডাঃ শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন সেন এম এ, পি-এচ ডি। 

(২) কয়ল। ব্যবসায়ের অধঃপশুন ও তাহার প্রতিক।র--*'যুক কিরণকুমার সেন গুগ 

এম এ, এম এস্-সি। 

৫৩) ক্ষুদ্র মের্দপ্ডীর কঙ্কাল পরিষার করিবার এক সহজ উপায়-_ শ্রীযুক্ত ডাঃ একেম্ত্রনাথ 
দাস ঘোষ এম ডি, এম এস-সি, এফ জেড এস্। 

(৪) রোঁমীদিগের শ্রেণীবিভাগ-_লেখক প্র । 

(৫) জোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্ারত্ব । 

(৬) প্রজানিয়মনে ও সু প্রজাবর্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব_-লেখক এ। 

এই-শাখার কর্তৃত্থে যে বৈজ্ঞানিক-পরিভাষ! গ্রস্থের পাওুলিপির কাঁজ হইতেছিল, তাহা 
এখনও শেষ হয় নাই এবং রসায়ন গ্রন্থ প্রকাশের আলোচনাও শেষ হয় নাই। 

উক্ত চারি শাখার সভাপতি ও আহ্বানকারিগণের নাম-_ 

পতাপতি-__ 

| সাহিত্য-শাখার--মহামহোপাধ্যা় ডাঃ যুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, দি আই ই। 

. ইতিগাস-শাখার_ এ ক 
- ছর্শন-শাখার-_ীযুক্ত হীরেজনাথ দত বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল্। 
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বিজ্ঞান-শাখার-_শ্ীযুক ডাঃ হেমেল্্রকুমার সেন এম এ, ভি এস্লি। 

আহব। নকারী-_ 

সাহিত্য-শাখা-_ ইধুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্রাচাধ; বি এ। 

ইতিছাস-শীখা-__শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদ।স নাগ এম এ, ভি জ্টি। 
দর্শনশাখা-শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ। 

বিজ্ঞান-শ।খা__শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্ত্রনাথ দস ঘোষ এম ভি, এম এস্সি এফ জেড. এস । 

জ্যেতিষশাখা 

আলোচ্া বধে এই শাখার একটি অধিবেশন হইয়াছিল । স্থির হইয়াছে যে, বৎসরের মধ্যে 

অনধিক ছয়টি জোঁতিষিক প্রবন্ধ পাঠের জন্ত বিশেষ অধিবেশন এবং জ্যোতিষ সম্বন্ধে সাধারণ 

ভাবে আলোচনার জন্ত চারিটি বৈঠকের ব্যবস্থা হইবে। এ সম্বন্ধে হুইটি বিশেষ অধিবেশনে 

ছইটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। 

চিকিৎসা-সমিতি 

আলোচ্য বর্ষ এই শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই। 

ৃ পু থিশ।ল। 

আলোচা বর্ষে পুথিশলার র্যাকু ও আলমারীগুলি রমেশ-তষনের দঙ্গিণ পশ্চিম কোণে 

স্থানান্তরিত করা হইমাছে। এই জন্ত পুথিশালার কোন কার্ধাই হয় নাই। গত বৎসর 
নানা স্থান হইতে যে সকল প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল, পেগুলিও তালিকাত্ুক করিতে 
পারা যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে পুথিসংগ্রছের কাঁধ্য আশা প্রদ হয় নাই। শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার 
তন্ত্রত্ব ছইখানি পুথি দান করিয়াছেন এবং কলিকাঙার সাহিত্য-সভ| হইতে তিনখানি 
গুথি পাওয়া গিয়াছে। তালিকাতুক্ত পুথির সংখ্য। যাহ! গত বর্ষশেষে দেখান হইয়াছিল 
(৪৬৯৪ খানি ), তাহাই রহিয়াছে । 

আলোচ্য বর্ষে পুথিশালার প্রাচীন পুথর বিবরণ ওয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। 

ইহ ভূতপূর্ব পুথিশালার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শযুক্ত বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং বর্তমান 

পণ্ডিত ্রাযুক্ত তারা প্রসন্ন ভট্টাচ।ধ্য মহাশয়ন্বয়ের সংকলিত। | | 
এতধ্যতীত পুথিশালার শ্রেণীভেদে পুথির তালিকা -প্রস্তুতের কার্য আরস্ত হইয়াছে। 

গ্রন্থাগার 

পরিষদ্গরন্থীগরের উন্নতি-বিধানার৫ঘ পুস্তক-পত্রিকাদি ক্রু করিবার জন্ত কলিকাঁত! 

করপোরেশন হইতে বর্তমান বর্ষেও ৬৫০২ টাক1 সাহাযা পাওয়। গিয়াছে । করপোরেশন- 

প্রদত্ত অর্থে যথাসময়ে পুস্তকানি ক্রয় কর! হইয়াছে। 

করপোরেশনের সর্থান্থুদারে ওয়ার্ড-কাউদ্সিলার ভাঁঃ প্রীযুক্ত নুখীরকুমায় বন্থু এম বি 

ম্হীশয় পুপ্তকালয়-সমিতির সন্ভয ছিলেন। করপোরেশনের নবনির্বাচিত অন্ততম ওয়ার্ড- 
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কাউন্দিলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সভীশচন্দ্র ঘোষ এম এ মহাশয় পুস্তকালয়-দমিতির সভ্য নির্বাচিত 
হইয়াছেন। 

আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট পুস্তকসংখ্যা ১৯,০২৩) তন্মধ্যে বাঙ্গাল! ১০,১২৮, ইংরাজি 
৬৮৮৪ এবং বাঁধান মাসিক পত্রিক। ২০১১ খানি । বর্তমান বর্ষে সংগৃহীত বাঙ্গালা পুস্তকের 

মধ্যে ৬৬ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ৩০০ খানি উপহৃত। ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ১০৪ খানি 

ক্রীত ও অবশিষ্ট ১২৭ খান উপহারগ্রাণ্ড। বর্ষশেষে সর্বসমেত ৫৯৭ খানি পুস্তক সংগ 

হইঘাছে। বর্ষশেষে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা নিষ্বোক্তক্নপ ঈাড়াইঘ়াছে,- 

(ক) পুর্বোলিখিত ১৯০২৩ 

(খ) বিস্তাসাগর-গ্রস্থাগার ৩৫৪৬ 
(গ) সতোন্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার ২২৬০ 

(ঘ) রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার ৭৩২ 

(ডউ) সাহিত্য-সভার পুস্তকাঁলয় ২৫৪০ 

সর্ব মোট ২৮১৭১ 

পূর্বে গ্রা্ধ ৬জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের, শ্রষুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয়ের এবং বান্ধব 

পস্তকীলয়ের পুস্তকগুলি পরিষদের স!ধা রণ পুস্তকালয়ের মহিত মিলিত হইয়াছে। উক্ত ১৯৪২৩ 
খানির মধ্যেই এই সকল বই রহিয়াছে। 

স্বীয় রাজ! বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাঁছ্র-প্রতিষিত সাহিতভ্য-সভার কর্তৃপক্ষ গত ১৮ই অগ্রহারণ 
তারিখে দাহিত্য সভার কার্যয-নির্বাহক-সমিতির অনুমোদন অন্ুস।রে সভার পুস্তকাঁলয়ের 

১১টি আলমারী সমেত ২৫৪* খানি পুস্তক পরিষদ্গ্রস্থগারে দাঁন করিয়াছেন । এই দানের 

জন্ত শ্বগীয় রাজা বাহাছুরের উপযুক্ত পুত্র কুমার শীযুক্ত প্রমোদ কৃষ্ণ দেব বাহাহুরকে প্িষৎ 

বিশেষভাবে ধন্তবাদ জানাইতেছেন। 
পরিষদের ছিতৈষী সন্ত, গ্রস্থকাঁর এবং প্রকাশকগণ গ্রস্থমংগ্রহকার্ষে। এবং গ্রন্থ।দি উপহার 

দিয়। যথেষ্ট সহায়ত করিতেছেন। তঙ্জন্ তাহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্বাদ দেওয়া! যাইতেছে। 
পরিষদের পরমহিতৈষী প্রাচীন সদস্ত গ্যুক্ত বিহারীলাল রাম মহাশয় দুইটি আলমারী সমেত 

১৭৬ খানি বহুসূল্য হশ্/প্য বৈষব গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে রামনারায়প 

বিস্তারত্ব মহাশয়ের বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে প্রকাশিত বছ গ্রন্থ রহিয়াছে। শ্রিযুক্ত 

জিতেঞ্জনাথ বনু, এটা মহাশয় বাঙ্গাল! ১৩ খানি ও ইংরাজী ৪৭ খানি, মোট ৬ খালি 

গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। সংস্কত-সাহিত্য-পরিষৎ তাহাদের প্রকাশিত পুন্তকগুলি পরিষদ. 
্রন্থ(বলীর সহিত বিনিময় করিতেছেন। | 

' আমেরিকার 52010050019 12866590010 তাহাদের প্রকাশিত ১৭ খানি মূল্যবান্ 

পৃ্ধক ও পুস্তিকা উপহার পাঠাইরাছেন। আমেরিকায় 105856010 0? 9105 4806) 
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400010091021091 49900190100 এবং লগ্ডন বিশ্ববিষ্ভালয়ের 5০1)0০91 01 01190%91 

95165 তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যথারীতি পাঠাইয়াছেন। 

সামঘ্িক পাত্রর মধ্যে ও খানি দৈনিক, ৫* খানি সাপ্তাহিক, ও খানি পাক্ষিক, ১১১ খানি 

মাদিক, ২ খানি দ্বমাসিক ও ৬ খানি প্ত্রমাসিক পত্রিক। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে 

পাওয়া গিরাছিল। বেল গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেট ও কলিকাতা করপোরেশন কলিকাতা 

মিউনিসিপ্যাল গেজেটখানি নিয়মিত পাঠাইভেছেন। নিক পত্রের মধ্যে 2106 

12138115100120 ও 116 55,665) এবং মাসিক পত্রের মধ্যে 17001910410 010000, 

[17৩ ২1০90610 1২5দ1৩% ও মাসিক বন্থুমতী ক্রয় করা হুইয়াছিল। [সাময়িক পত্রের 

তালিক! পরিশিষ্টে উরষ্টব্য ] 

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয় সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে স্থির হইয়াছে 

যে, আগামী বর্ষমধ্যে প্রয়োজনীগ্ন কয়েকটি পুস্তকাঁধার প্রস্তত কর! হইবে। বাড়ী মেরামত 

কার্য শেষ হইলেই এই কার্ষ হস্তক্ষেপ করা যাইবে। 

বর্তমান বর্ষে ৩১৮ জন সন্ত পুস্তক পাঠার্থ বাড়ীতে পুস্তক লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাদিগকে 
৫৭১১ বার পুস্তক পাঠার্থ দেও! হইয়াছিল। মনির মেরামতেক্ন জন্ত গ্রন্থাগার ছুই মাস বন্ধ 

থাকার দরুন প্রতিদিন গড়ে ৫* জন পাঠক ও সাদস্ত পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠের জস্ 
আসিয়াছিলেন। 

পরিষদের পাঠাগার নিদিষ্ট ছুটার দিন ও বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ ২ট| হইতে ৮ট। পর্য্ত 
সাধারণের জন্ত উন্মুক্ত ছিল। 

| চিত্রশীল! 
অলোচা বর্ষে চিত্রশল।র কার্ধ্য একরূপ বন্ধই রহিয়াছিল। পর্ন মন্দিরের ছাদ খারাপ 

হইয়৷ পড়ায় বুষ্টিপ গুল চিত্রশালার প্রায় সর্বত্রই পড়িতে থাকে । এই জন্ত চিত্রশালার দ্রব্যাদি 

রমেশ-ভবনে স্থানান্তরিত কর! হয় এবং সেখানেও স্থানাভাবে সেগুলি স্থবিন্তশ্ত করিয়া রাখিবার 

ব্যবস্থ। কারতে পার! যায় নাই। আশখ। কর! যায়, আগামী বর্ষে পর্ষিন মন্দির মেরামত 

হইলে চিত্র-শ[লার দ্রব্াাদ রমেশ-ভবনেই দাজাইয়। রাখিতে পার! যাইবে। 

অ।লোচা বর্ষে হ্ধগাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্্রচন্ত্র সিংহ বাহাছুর পরিষৎকে বিশ্বরূপ 
সেনের তাত্রশ।সন দান করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় ৪টি পাথরের গোল, 

১টি বিষুমু্তির ভগ্ন নিয়াংশ এবং একটি পোড়া মাটির দ্রব্য দান করিমাছেন। এই দানের 
অন্ত পরিষৎ মুষঙ্গাধিপতির গিকট এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর নিকট আস্তরিক কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন 

করিতেছেন। | 

রমেশ-ভবন | 

গন্ত বর্ষের স্তায় আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের নির্দাণ-কার্য্যের ফেটুকু বাকী ছিল, ভাহা! শে 
করিতে পারা যায় নাই। বে পর্যন্ত নির্দাপকাধ্্য হইয়াছে, তাহাতে প্রায় ৪০১৯৯ টাকার 
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কিধিদিধিক টাঁক! ব্যয়.হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় নয় হাজার টাক! কণ্টকৃটার মহাশয়দের নিকট 

দেনা রহিয়াছে । তাহাদের বিশেষ তাগাদায় পরিষৎ হইতে ১০,০০২ টাকা হাওলাত লইয়] 

তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে । রমেশ-ভবনের সহকারী সভাপতি মহাশয়ের চেষ্টায় এবং ভূত- 
পূর্ব মাননীয় বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন্ মহোদয়ের অনুগ্রঠে বেঙ্গল গবর্মেট আগামী বর্ষে 

রমেশ-ভবন নির্মাণের সাহায্য বাবদ ১৬০০২ টাঁকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা হস্তগত 

হইলে পরিষদের উক্ত টাকা শোধ দেওয়। হইবে এবং অবশিষ্ট টাক। রমেশ'তবন নিশ্মাণে বায়িত 

হইতে পারিবে। 

এত অন্ুবিধ! সত্বেও সত্বরে রমেশ-ভবনের দ্ব।রোদঘ।উন সম্পন্ন করিবার জন্ত রমেশ ভবনের 

সভাপতি মহারাজ স্তর শ্রীধুক্ত মণীল্্রচন্জ্র নন্দী বাহাঁছর বরেদার মগ্ারাজ বাহারকে আহ্বান 
করিয়াছিলেন। বরোদারাজ ছঃখের সহিত জানাইঘ়াছেন ষে, ত1হ।র এই উদ্দেগ্তে কপিকাত। 

আগমন সম্ভবপর হইবে ন|। 

শ্মুতিরক্ষণ 

আলোচ্য বর্ষে চিত্রপ্রতিষ্টার দ্বার] নিয়লিখিত সাহিভি)কগণের স্মৃতিরক্ষ। করা হইগাছে,- 

(ক) জে]াতিরিক্রনাথ ঠাকুর ( ঠতলচিত্র)- শ্রীযুক্ত সরেদ্রণাথ ঠাকুর বি এ মহাশয়ের 

প্রদত্ত । 
(খ) দিজেন্দ্রলাল রাঁঘ ( রঙ্গীন ব্রোমাইড )-- যুক্ত যোগ্ন্দ্রেনাথ বন্থ মহাশয়ের 

প্রদত্ত | 

(গ) অদ্বৈতচরণ আঢা ( তৈলটিত্র )-- কীযুক্ত নলিনীরগ্জান পরত মহাশছের গ্রদতত। 

(ঘ) নবানচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ( প্রোমাহড )--ীযুক্ত মন্থণাণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন। 

($) কবিগুণাকর রায় নবীনচগ্্র দাস বাহার (বোমাইড)--গুরগান চট্টাপাধ্যায় শ্বৃতি- 

ভাগাবের অর্থে প্রস্তুত । 

(6) জাবেন্্রকুষার দত্ত ( ব্রোমাইড. )--এ ভ:গারের অর্থে গ্রন্থত ! 

নিয়লিখিত সাহিত্যিকগণের স্বৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃচীভ হইয়াছে, 

(ক) রায় ষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী । কি ভাবে ইহার স্বতির্গা করা হইবে, ভাহা ১৬ই জোষ্ঠ 

তারিখে বিশেষ অধিবেশনে গঠিত স্বতি-সমিতি কতৃকি স্থির হইবে। 
(খ) চণ্ডীচরণ সেন-_শ্রীঘুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একখানি চিত্র গ্রস্তত করিয়া দিবার 

ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

পূর্বগৃহীত মন্তব্যানথসারে নিযনলিখিত সাহিত্যিকগণের ভিত্ঞ গ্রস্ত হইয়াছে। অস্ত বার্ষিক 
অধিবেশনে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

(ক) কবি দেবেজ্সনাথ দেন (ভ্রোমাইড )- শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই ছবি 
প্রন্থতের জন্ত নিয়লিখিত চদা অংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক গণপতি সরকার বিগ্তাৎ রর ১০৯, 

চু 



১৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ০৩শ বর্ষের 

শ্ীদৃক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-_-৫২, শ্রীযুক্ত ঃখগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায--৫২ ও ভ্রীযুক বামাপদ 
বন্থ--৫৯, মোট ২৫২ । | 

(খ)ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ( ব্রোমাইড, )-_ শীযুক্ত জ্ঞানদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়-গ্রদত্ত। 
সীযুক্ত নলিনীবাবু এই চিত্রখানিও সংগ্রহ করিয়! দিয়াছেন। 

স্বতিরক্ষার জন্য যে নকল ভাঙার স্থাপিত আছে অথবা তঙ্জন্ঠ যে সাময়িক ঠাঁদ। পাওয়। 

গিয়াছে, তাথাদের বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল,-- 

(ক) কাশীরাম শ্মতি-ভহবিল-_বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ৩০৩১৯ । বর্ষমধ্যে কোন আদ্মব্যয় নাই। 
(থ) হেমচন্ত স্বতি-তহবিল-_বর্ষমধ্যে আয় ৩৮০ । বর্ষশেষে উদ্ধত্ত-_-৭০1/৩। 
(থ) আচার্য রামেশ্রমন্দর ত্রিবেদী স্বতি ভহবিল-_বর্ষশেষে উদ্ধত্ত--১৮৯২।৬৯ ১ বর্ষমধ্যে 

কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। | 

(ঘ) মাইকেল মধুহুদন দত্ব স্বতি-ভহবিল_-বর্মারস্তে উদ্বৃত্ত ৯৬।/৯, ব্যয় ১৮/৩, বর্ষশেষে 

 উদ্ধত্ত__ ৭৩1৬ । 

(ও) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতি-তহবিল-_বর্ষশেষে উদ্ধত্ত--৬৫।০, ৮ কোন আয়. 

ব্যয় নাই। 

(5) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্বতি-ভাওা র--বর্ষমধ্যে আয় ৫০৯, ব্যয় ৫০২। 
(ছ) অক্ষয়কুমার বড়াল ম্মতি-তহবিল। গত বর্ষের উদ্ধত্ত ২৫০২, আয় ১৯২, বর্ষশেষে 

উদ্ধৃত ২৬০১৬ | 

(জ) স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্থতি-তহবিল__এই শুহবিলে পূর্ববর্ষের উদ্ত্ত ১০০ মৌঁছুদ 
রহিয়াছে। | 

(ঝ) মনোৌমোহন চক্রবর্তী স্বতি-তহছবিল__-এই তহবিলে ৫০২ উদ্ৃত্ত রহিয়াছে; কোন 
জায়-ব্যয় হয় নাই। 

(4) সত্্দ্রনাথ দত্ত স্বতি-ভছবিল--এই তহবিলে গত বর্ষের উদ্ত্ত ১৪৫১ টাকা 

উদ্ধত্ত রহিয়াছে । কোন আয়-বায় হয় নাই। 

(ট) স্তর আশুতেষ মুখোপাধ্য।য় ম্বতি-তহবিল--এই তহবিলে প্রতিশ্রত দানের মধ্যে 

পূর্ববৎসরে সংগৃহীত ৩৯৯ টাকাই উদ্বৃত্ত রহিয়াছে । মৃত মহাত্ার চিত্র গ্রস্তত করিবার 
জন্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত হইয়াছিল | একজন 

চিত্রকরকে উৈলচিত্র প্রস্তত করিতে দেওয়া হুইয়াছিল। হুঃখের বিষয়, চিত্রকর মহাশয় 

যে তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়৷ ০০০ তাহ! মনোনীত হয় নাই। উহা! সংস্কারের ব্যবস্থ 

হইতেছে। 

(5) দেশবদ্ধু চিত্তরগীন স্মতি-তছবিল-_এই তহবিলে প্রতিশ্রুত চাদার মধো বৎসরে 
সংগৃহীত ৬৫২ টাকাই উদ্বৃত্ত রহিম়াছে। কোন আয় আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। 

নিম্নলিখিত সাহিতিঃকগণের স্থৃতিরক্ষার ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ধেও করিতে পারা যায় নাই।, 



সাংবৎসরিক ] কার্ধ্য-বিবরণ ১৯ 
অনেক হিটতষী সদন্ত ইহাদের কাহারও কাহারও চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিষৎকে সাহায্য করিতে 

সম্মত হইয়াছেন। তাহারা অনুগ্রহ করিয়। একটু চেষ্টা করিলেই চিত্র বা অন্ত কোনরূপ 

কার্ধ্দ্বর1 ইহাদের স্বতি রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। 

(ক) রায় কালীপগ্রসঙ্ন ঘোষ বাহাছুর, (খ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাঁহাছর, (গ) 

রা রাজেন্দ্রচন্জ শাস্ত্রী বাহাছুর, (ঘ) শিবনাথ শান্ত্ী, (ও) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (চ) ভাঃ 

রাধাগোবিন্দ কর, (ছ) €শলেশচন্ত্র মজুমদার, (জ) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, (ঝ) হরিশ্চ্জা 
তর্করত্ব, €(ঞ) প্রাণনাথ দত্ত, (ট) চারুচন্দ্র ঘোষ, (5) কালী প্রসম্ন কাব্যবিশ!রদ, (ড) 

রায় পৃণেন্দুনারায়ণ সিংহ. বাহাছর, (ঢ) অশ্বিনীকুম।র দত্ত, (গ) ললিতচন্ত্র মিত্র, (ত) স্তর 

আশুতোষ চৌধুরী, (থ) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, (দ) মহামছোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব, 

(ধ) দ্বিজেল্সরনাথ ঠাকুর, (ন) মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়) (প) মহারাজ জগদিজ্্রনাথ রায় 

বাহাছুর, (ফ ) দামোদর মুখোপাধ্যায় । | 

নিয়মাবলী পরিবর্তন 

আলোচ্য বর্ষে তৃতীয় (৯ই আশ্বিন) ও পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (১৯এ অগ্রহায়ণ ) কতক- 

গুলি নিয়মাবলী পরিবর্তিত, পরিবদ্ধিত ও সংশোধিত হইয়াছে । নিয়ে সেগুলি লিপিবদ্ধ হইল। 
১৫শ নিয়মটি ১৩১৪ বঙ্গাবের প্রথম হইতে প্রযুগ্য হইবে এবং অপরগুলি যে যে অধিবেশনে 
গৃহীত হইয়াছে, দেই অধিবেশনের দিন হইতে কাঁধ্যকরী হইবে--ইহ! কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতি 
কর্তৃক নিদ্ধীরিত হইয়াছে । 

৯ম নিয়ম-ধাহারা পরিষদের স্থায়ী ধনতাগ্ডারের জঙ্ঠ এককালে অন্যন ২৫০২ টাকা 
পরিষ্থকে দান করিবেন, কার্য্যনির্বাহছক-সমিতি তাহা গ্রহণ করিলে, তাহার! পরিষদের 

আজীবন-সদস্ত গণ্য হইবেন। 

১৫শ নিক্ম-_-প্রত্যেক সাধাঁরণ-সদস্তকে প্রবেশিক। ১২ টাক! দিতে হইবে এবং 

কলিকাতাবাসী সাঁধারণ-সদন্তকে বার্ষিক ১২২ টাক। ও মফস্বলবাঁসী সাধারণ-সদস্তকে বার্ষিক 

অন্যুন ৬. ছয় টাক! টাদ। দিতে হইবে। 
১৬শ নিয়মের--পদাধারণ-সদন্ত-শ্রেণীভুক্ত হইবেন” এই কথার পরবর্তী অংশ উঠিয়। যাইবে। 

৯৬শ নিয়মের পর নূতন নিয়ম,-_ | 
- ৯৬.(ক)-্যে সদন অন্যন ছয় মাস কাল সদশ্যশ্রেণীতুক্ত না আছেন এবং অন্ততঃ ছদ্ 

সাস কাল ঠাদা না দিগ্াছেন, তিনি কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পান্গিবেন না। 

২৭শ নিয়মের পরিবর্তে এই নূতন নিয়ম বসিবে_- 

৭৪ ১লা চর তারিখে যে সদন্তের দা ৬ মাস বাকী পড়া দৃষ্ট হইবে, তিনি পরবর্তী 

বৎসরের জন্ত কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সম্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন মা, কিংবা! কোন 

কর্মাধ্যব্দপদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। 



২০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 

২৭(ক)। গা চৈত্র তারিখে যে সদন্তের চাদ! নয় মাস বাকী পড়। দষ্ট হইবে, তিনি 

পরবতী বৎসরের কর্পমাধ্ক্ষ নিয়োগ এবং কাধর্পির্বাহক-লমিতির সভ্যনিয়োগ সব্ষন্কে ভোট 

দিতে পরবেন না। 

২৭ (থ)। ১৬ (ক) ও ২৭ (ক) নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সম্পাদক ১৫ই চৈত্রের মধ 

ভে।ট|রদের তালিকা ওভস্তত করিয়া নে|টিস-বোর্ডে বার্ষক অধিবেশন সমাপ্তি পর্য্যন্ত টাঙ্গাইয়া 

রাখবেন। যেুক্ান সদস্ত এহ ভে।টারের ভাণিকার নকল লহ পারিবেন। 

৩০এ টৈত্ পযন্ত & তালিকায় কোন ভ্রমগ্রমাদ লক্ষিত হইলে এবং ভাহ! সম্পাদকের 

গোচর করিলে তিনি ঠাহার মংশোধন করিবেন। তৎ্পরে এ তালিকা চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য 

হুইবে। | 
৩২শ নিয়মের ২১ স্কৃপে ১৯ হইবে, দহকারী সম্পাদক ৬ স্থলে & হইবে এবং প্দরষ্টব” 

উঠির। যাংবে। 

৩৩ (৯) নিয়মের ১২৭ পড়জির "হইবে এই কথার পর নিষ্বোক্ত তিনটী নৃতন 

নিয়ম বাস.ব। - 

৩৬.(খ)। ভোটারের তাপিকাভুক্ত উপস্থিত প্রতোক সদন্তকে সেই দিনকাঁর সভাপতির 

গ্।করযুক্ত এক একখানি ব্যালটুপত্র দেওয়া হইষে এবং তিনি তাহা পুরণ করিয়া স্বহস্তে 

সভাপতির সন্বুগস্থ ফোন একটী ব্যাল্ট-বাক্পে রাখিবেন। ভোট দিবার সময় কোন সাধস্ত 

ভোট।রগ্রেণীভূঞ্ক কি না, এ সব্্ধে আপত্তি উঠিলে সভাপতি ভাহার মীমাংসা! করিবেন এবং 
সে মীমাংপা চুড়ান্ত বাঁসয়। গণ্য হইবে। 

৩৩ (গ)। অশঃপর ভোট গণনার জন্ঠ সভাপতি এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ভোট-পরীক্ষক 

নিষুক্ত করিবেন এবং তিনি ব। ত্বাহারা ভোট গণনা করিয়া গণনা-ফল সভাপতির গোঁচর 
করিবেন। তেট গণনাস্থলে পর্দপ্রাথী স্বন্ং অথব। তাহার নিদ্দিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে 

পারিবেন এবং কোনরূপ আপত্তির বিষয় থাকিলে তৎক্ষণাৎ সভাপতির গোটর করিবেন। এ 

আপত্তি সত্বন্ধে সভাপতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহ চুড়াস্ত বলিয়া! গণ্য হইবে। 
৩৩ (ক) নিয়মের শেষ 3 পউংক্তি (“এইরূপে” হইতে প্হইবে” পর্যন্ত ) ৩৩ (ঘ) 

নিয়মনূপে গণ্য হইবে। 

৩৩ ($)। বাষিক অধিবেশনে সভাপতি যে ব্যক্তিকে যে কর্মাধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত বলিয়া 

ঘোঁধণ। করিবেম, তাহাই ড়া বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন সদন্ত তাহার প্রতিবা? বডি 
ল্মম হইবেন ন।। | 

৩৬ (ক) ধারার ৬ পঙ্ক্তির “সপ্তাহের” স্থলে “দশ দিনের” হইবে এবং ১১শ সি 

“পরে সদশ্তদিগেষ নিকট” অংশ হইতে ১৫শ পঙ.ক্তির “করিবেন” পদের থলে নি 
বলিবে,. | 

“পরে সম্পাদকের সম্মুখে এ ভোট-পরীক্ষকগণ তোটের সমটি গণনা করিয়া, ভোটের সংখ্যার 
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ক্রম অনুসারে নাম সাজাইয়া, কে কত ভোট পাইয়াছেন, তাঁহ। নির্দেশ করিয়া, নিজ নিজ নাঁম 

স্বাক্ষরে ভোটসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ-পত্রাদি ঝাক্পমে তালা বন্ধ ও শিল মোহর করি; বাধিক 

অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্ত সম্পাদকের হস্তে অর্গণ করিবেন। বাঁধষিক অধিবেশনে 

সদগ্তগণের সম্মুথে সম্পাদক এ বাক্স খুলিবেন এবং যে ২০ জন অধিক ভে!ট পাইয়াছেন, 
তাহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া! দভাপতি বিজ্ঞাপিত করিবেন |» 

৩৬( ক) নিয়মের শেষে এইরূপ যোগ হইবে, 

্বাধিক অধিবেশনে সভাপতি যে ২* জন ব্যক্তিকে নির্বাচিত বণিয়। বে।ষণ! করিবেন, 
তাহা চূড়ান্ত বলিয়া! গণ্য হইবে ।% 

৪২ (ক) নিয়মের শেষে এইয়প যোগ হইবে, -- 

“কিন্ত কেহ কোন প্রস্তাব পঠইলে ভাহ! সম্পার্ক কার্ধনির্বা&ক-সমিতির আগামী ঝ| 
তৎপরবর্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং কাধ্যনিব্বাহক-সগিতির মন্তব্য যথাসস্তব শীঘ্র 
প্রস্তাবকর্তীর গোচর করিবেন ।৮ 

৪২ (খ) নিয়মের "উপযুক্ত সময়ের মধ্যে” স্থলে “আগামী বা তাহার পরবর্তী, 

হইবে। 

৫৩ (ৰ) নিয়মের “২৯৮ স্থলে “৩৫”, হইবে এবং “যথো পধুক্ত দিনে” স্থলে “ছুই মান মধ্যে” 

হইবে। 

৬৯ নিম নিয়োক্তরূপ হইবে,_- 

“সম্পাদক কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতির বিচারের জন্ত প্রেরিত পত্রাদি কাধ্যনির্ধাহক-পমিতির 
মমীপে উপস্থাপিত করিবেন। 

শাখা-পরিষং 

আলোচ্য বর্ষে কোন নৃতন শাখ। প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এক্ষণে পর্ষদের নিষ্নপিখিত স্থান- 

সমূহে শাখা রহিয়াছে, (ক) রঙ্গপুর, (৭) গৌহাটী, (গ) চট্টগ্রাম, (ধ) ত্রিপুরা, (উ) বরিশাল, 

(6) কৃষ্ণনগর, (ছ) উত্তরপাড়া, () বর্ধমান, (ঝ) কাল্না, (4) মেদি নীপুর, (উ) ভাগলপুর, $) কাঁশা, 

(ড) মীরাট, (৭) দিলী এবং (তত) কটক। কিছুদিন পুর্বে বঙ্গের নিযলিখিত জেলা গুলিতেও 

পরিষদের শাখা! ছিল,(ক) বহরমপুর, (খ) ময়মনসিংহ, (গ) রাঞ্সাহী, (ঘ) বীকুড়া ও () 

মানসূম। বর্তমান শাখাগুপ্ির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙগপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, কাশী, উট্টগ্রাম ও 

কষ্চনগর শাখার কাধ্যকারিতার পরিচয় পাওয়। য়ায়। অন্তান্ত শাখাগুলির বিশেষ কোন 

সাঁড়াই পাঁওয়! যায় না। বঙ্গের বাহিরে দিলী-শাখার অন্তিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু তথায় 

বিশেষ কিছু কাঁজ হয় কি না, তাহ! জানিতে পাঁর। যাগ না। এই সকল শাখা, গ্রবাসী বাঙালীর 

মাতৃতাবানুরক্তির ফলেই গ্রতিঠিত হইগরাছিল। আশা করা যায়, ত।হাঁরা ভবিষ্যতে শাখাগুলিকে 

বজায় রাখি প্রবামে বাঙ্গালীর কীর্তি বজায় রাখিবেন। বঙ্গদেশের শাখাঁগুলির নীরবতার 
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কারণ অন্সন্ধ/ন করিয়। সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হুইয়াছে। 
আগামী বর্ষের কার্ধ/নিব্ব।(হক-মমিতি এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন, আশা করি। 

হঞ্র-নভ্য 

আলোচ্য বর্ষে ছাক্র-সভ্যগণের তিনটা অধিবেশন হইয়াছিল। এই তিন অধিবেশনে 
ছত্র-সভ্যগণকে ডাঁঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাদ ঘোষ, গ্রধুক্ত 

রখেশ বনু, শ্রীযুক্ত বসস্তরগন রায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্য। ভূষণ এবং ছাত্রাধ্যন্ষ গ্ীযুক্ত দ্বারকানাথ 
মুখে!পাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশে নিয়লিখিত সাহিত্যিক অনুসন্ধান কাঁধ্য করিবার ভার দেওয়! 

হুইয়াছিল। তাহাদের আলোচন| উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ত্কাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার 

প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষারস্তে ৩৫ জন ছাত্র সভ্য ছিলেন। বর্ষশেষে এই সংখ্যা 

৪৯ হইয়াছে। 

ছাঁত্র-সভ্য বিষয় অধ্যাপক 

শযুক্ত আনিসকুমাঁর রা পদার্থবিদ শ্যুক্ক দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যাঁয়। 

,) নীরজভূষণ ঘে|ষ বাঙ্গাল! সাহিত্য » সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
» সধাংশুকুমার বত রর ক্র রমেশ বনু 

৮ বসন্তরঞজীন রাঁয় 

»» গ্রফু্তৃষণ সিত্র জাতিবিজ্ঞান ও 

ূ গণিত জ্যোতিষ » ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 

॥ বিদ্যাপতি খে।ষ খুরশিদাবাদদের 

“ গিরিজা প্রসমন সিংহ রেশমের ব্যবসা 

গরিষদ মন্দির সংস্কার 

বিগত বার্ষিক কাধ্যবিবরণীতে জানান হইয়াছিল যে, পরিষদ্ মন্দিরের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন 

হইয়াছে এবং কিরূপভাবে এই মন্দিরের মেরামতের কাধ্য করিতে হইবে, তাহা বিশেষজ্ঞগণ 

পরীক্ষা করিতেছেন। শ্রাযুক্ত চন্ত্রকুমীর সরকার, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত 
উপেন্দ্রনাথ কর ইঞ্জিনিয়ার মহাঁশয়গণ পৃথক্ পৃথকৃভাবে মন্দির পরীক্ষা করেন। ইতিমধ্যে 
কলিকাত। কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার মন্দির দেখিয়া, ইহার কোন কোন আশঙ্কাজনক স্থান 
ভাঙ্গিয়। ফেলিয়। নৃতন করিয়। গ্রস্তত করিবার আদেশ দেন। অতঃপর কার্য নির্বাহক-সমিত্তি 

ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত চন্ত্রকুমার সরকার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিষন্দের সভাপতি, 
যুক্ত হীরেদ্রনাথ দত্ত ও সম্পাদক মহাশয়কে পরিষদ মন্দির মেরামতের ব্যবস্থা করিযার 
ভারার্পণ করেন। পরে প্রীযুজ মন্থনাথ মুখোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার মহাঁশয়কেও এই সমিতিতে 

লগ্য়। হয়। আলোচনার পর পরিষদ মন্দিষটি সম্পূর্ণভীবে মেরামত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হচ্গ। 
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মেরামতের জন্য ষে ফল এটিমেট পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি বিচার করিয়া, যাহার! পূর্বে 

পরিষদ্ মন্দির একবার মেরামত করিয়াছিলেন এবং যাহারা রমেশ-ভবন নিম্মাণ করিয়াছেন, 
সেই শ্রীযুক্ত কে, সি, ঘোষ এণ্ড কোম্পানী কণ্ট।ক্টরগণের ১১৫১৫৮/০ টাকার এষ্টিমেট গৃহীত হয় 

ও কাধ্যগ্রাপ্তির পর তিন মাসমধ্যে কার্য শেষ করিয়া দিবার সর্তে তাহাদিগকে 

কার্ধ্তার দেওয়া হয়। গত ২৬শে ঠৈত্র তারিখে তীহাদ্িগকে কাধ্যভার দেওয়! 

হইয়াছে। 
কন্ট্র/কৃটারগণকে মেরামতের কাঁধ্য করিবার আদেশ দিবার বছ পুর্ব হইতে এই বিপুল 

ব্য়সাধ্য কাঁধ্য সম্পাদনের উপযে।গী অর্থের ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কর্তৃপক্ষকে বিশেষরূপ 

চিন্তান্বিত হইতে হইয়াছিল । বিগত বর্ষে সাঁধারণ-সদস্যগণের সম্মতিক্রমে পরিষদের স্থ।য়ী ভাগার 
ছইতে ২৫**২ ধাঁর করিয়া, এই কাঁ্ধ্য আরম্ভ করা হইবে স্থির হইয়াছিল: কিন্তু তাহা হইলেও 

জবশিষ্ট টাকার ব্যবস্থ! এবং এই ধার শোধের ব্যবস্থ। আলোঁচা বর্ষের টত্রমাস মধ্যে হয় নাই। 
তৎপুর্বে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে কতিপয় উৎসাহী সদস্য নানাস্থা।নে অর্থ ভিক্ষার 

জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় গবর্ণমেট ও কলিকান| করপে।রেশনের সহিত 

এ সম্বন্ধে পত্রব্যবহাঁর হয়। তৎপরে সৌভাগ্যের বিষয়, কলিকাতা করপোরেশন পরিষৎকে 

২৫০৯*২ দান করেন। এই টাক! পাইয়াই পরিষৎ তাঁহার মন্দির রা করিবার ব্াবস্থ। 

করিতে পারিয়াছেন। পরিষৎ এই মহৎ দানের জন্য করপোরেশনের নিকট কতখানি খণী, 

তাহা ভ।ষায় ব্যক্ত কর! সম্ভবপর নহে । পরিষৎ এক্ষণে ভরসা করেন যে, পর্যিদের মন্দির 

মেরামত ও ইহার পুস্তক।লয়ের আধার শির্মাণ প্রকৃতি কার্ধ্য এই অর্থের ঘার! সসম্পন্ন হইবে। 

এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতাঁর সহিত জ্ঞাপন কর! যাইতেছে যে, করপোরেশন হইতে এই দনপ্রাপ্তির 

জন্য নিয়ে।ক্ত সহৃদয় বন্ধুগণ পরিষৎকে বিশেষভ|বে সাহা থ্য করিয়াছেন,-ঈ যুক্ত বতীন্্রমোহন 

সেন গু, শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখাজী, শ্রযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাণ, মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন, শ্রীযুক্ত 

বরেন্দ্রনাঁথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আবদুল গর সিদকী, শ্রীপুক্ত বারাঁণসী- 

বাঁসী মুখোপাধ্যায় এবং শু)যুক্ত তাঁরকনাথ মিপ্র। ইইার্দিগকে পরিমৎ আন্তরিক ধন্যবাদ 

জানাইতেছেন। 

| সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! 

আলোঁচা বর্ষে সাহিস্য-পরিষৎ-পত্রিক1 চাঁগি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । এই কয় সংখ্য। 

পত্রিকায় শ্রেণীভেদে যে কুড়িটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি সমন্তই দ(চিত্যাদি চাঁরি 

শাখা-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। নিয়ে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির নাম ও তাহাদের 

লেখকগণের নাম লিপিবদ্ধ হইল। 

প্রাচীন সাহিত্য--১। দীন চতীদাঁস-শ্রীযুক মণীশ্ীমোহন বঙ্গ এম এ মহাশয়, 

লিখিড়। | 



২ঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বরের 

পুন্তক ও প্রাচীন পুথির বিবরখ--১। টসয়দ আলাওলের গ্রচ্থাবলীর কাঁলনি্ণয়--লেখক 

মৌলভী মু$ম্মদ শঠীছুল্লাহ এম-এ, বি এল্। ২। এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য 9 আলোঁচনা-_ 

লেখক ভরীযু্ ড।ক্ত।র আব্দ,ল গফুর দিদ্দিকী অনুলন্ধানটিশারদ এবং শ্ীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভ্টা চারধ্য 

বিএ) ৩। হরচন্দ্র ঘেষ ও তাহার নাটটগ্রস্থা বী-- লেখক শযু্ত ডাক্তার লুশীলকুমার দে 
এম এ, বি এল, ডি লিট । 

ভাষাতত্ব_:। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গ!লা-_লেখক শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এম এ, ডিলিট; ২। প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাষায়- গদ্যের ভঙ্গী__-লেখক যুক্ত সুকুমার 
সেন এম এ) ৩। বাঙলায় নারীর ভাষ।- লেখক এ । 

প্রাদেশিক ভাষাতত্ব-১। গ্রামা শব্দসঙ্ধলন-_লেখক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চষ্টে/পাধ্যায় 
এম এডি নিট, ২। শব সংগ্রহ-ঘোলা! শ্রীযুক্ত রবীউদ্দীন আহমদ । 

ইতিভাস--১। প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল--লেখক শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গু 
এম এ, 1 বাজালা ভাষায় আসামের ইতিহাস-্-লেখক শ্রীফুক্ত ক্্যকুমার ভুইঞা এম এ, 

বিএ, ৩। বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বন্তুতা করিতেন ?-লেখক মহামহোপাধ্যায় প্রযুক্ত 

হর গরসাঁদ শাস্ত্রী এম এ সিআই ই) ৪। বৌদ্ধ ও শৈব ডাক্ষিনীও যোগিনীদিগের কথা" 
লেখক শ্রযুক্ত রমেশ বনু এম এ। 

জীবশী--১। ৬ রাঁয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী-লেখক মহামহোপাঁধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ 
শাম্মী এবং ভ্রীযুক হীরেক্্রনাথ দত্ত | 

দণন-_-১। গ্রামাণ - লেখক এযুক্ত হরিসভ্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল। 

বিজ্ঞান --১। ক্ষুদ্র মেরুদগ্ডীর কঙ্কাল পরিক্ক।র করিবার এক সহর্জ উপায়” লেখক শ্রীযুক্ত 

ডাঃ একেন্দ্রণাথ দাঁন ঘোষ এম ডি, এম এস্ সি, এফ জেড এস। 

জীব-টিজ্ঞান--১ 1 রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ--লেখক--শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্ত্রনাথ দাস 

ঘেধ এম ডি. এম এসপি, এফ জেড এস। 

বাঁণিজ্যতত্ব_১। কয়লা ব্যবসায়ের অধঃপতন ও তাহার প্রতিকার লেখক শ্রীযুক্ত 
কিরণকুমার সেন গুপ্ত এম এ, এম এস্সি। 

জে]োতিষ--১। ব্রহ্গাণ্ড সসীম, কি“অসীম-- লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার নিখিলরঞ্জন সেন এম এ, 

পি-এচ ডিও ২। জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য-_শ্রীযুক্ষ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব। 
এই সকল প্রবন্ধ ব্যতীত আলোচা বর্ষের পত্রিকায় বিগণ্ত বর্ষের পত্রিকার শব্বস্চী প্রকণশিত 

হইয়াছে। এই শব্বহ্চী পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় হ্বব)য়ে গ্রস্ত করাইয়া ডিন তজ্জন্য তিনি 

পরিষদের ধন্যবাঁদীহঁ। 

ছাপাখানা-সমিতি 

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা'মমিতির কর্তৃত্বাধীনে সাহিত্য-পরিষ্পত্রিকীর অযন্ত্িংশ তাগের 

চীরি সংখ্যায় ৩৯॥৭ ফর্দা, মাসিক বিশেষ ও সাঁংধৎসরিক কীধ্)বিধঃণ ৩৬ ফর্পা 



মাংবৎসরিক ] কাধ্য-বিবরণ 

২ পেজ * পত্রিকার সুচী ১ ফর্। এবং বিজ্ঞ।পন, মলাট প্রভৃতি ৫ ফর্ম! ছাপ। হইয়াছে। 

এতদ্বাতীত নিয়লিখিত গ্রস্থগুলির নিয়লিখিতরূপ ফন ছাপা হইয়াছে ।-_ 
১। পদকল্পতরু, ৪র্থ খণ্ড ৫ ফর্্মা( ২৮--৩২), ২। ন্যায়দরশশন, ৪র্থ খণ্ড ২৪ কর্ম 

(২৬৪৭ নূল, হুচী ২, মলাট ও টাইটেল), ৩। সংকীর্তনামৃত ৪ ফর্ম (৬-৯),৪। 
প্রীকুষ্-মঙ্গল ভূমিক!, সুচী, মলাট প্রসৃতিতে ২০ ফর্,॥ ৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ ৮ ফ্ধা! 

(১৫২২), ৬। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ২৬॥* ফর্্ন॥ ৭। কৌলমার্গ-রহস্য ৫ ফর্ম 
(৫--৯)-মোট ৭৫ ফন্্া। ইহার মধ্যে ১। স্াায়দর্শন ৪র্থ খণ্ড, ৪1 জীকৃষ-মঙ্গল, ৩। 

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস এবং ৪1 প্রাচীন পুথির বিবরণ,--এই চাঁরিখানি বই আলোচ্য 

বর্ষে প্রকাশিত হুইয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষে ছাপাখান!সমিতির ৩টি অধিবেশন হইয়াছিল এবং বিজ্ঞাপন-পত্র দ্বার! 

সভ্যগণের মতামত জানিয়। ছইবার অধিবেশনের কার্ধা সমাধা কর! হুইমাছিল। সহকারী 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন প্ডিত মহাশয় ছাপাখান।সমিতির সম্পাদক ছিলেন। 

্থ-প্রকাশ 
আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত চারিখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হই! গ্রকাঁশিত হইয়াছে, 

(ক) স্তায়দর্শন ৪র্থ খণ্ড-_মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত। 

(খ) প্রকুফ-মগল-_-স্রযুক্ত তারা প্রদন্ন ভট্ট চার্ধ্য-সম্পা দিত । 

(গ) ইউরোপীয় সভ্যতার ইভিহাস-_শ্রীষুক্ত রবীন্দ্রনা রাঁযণ ঘোষ এম এ অনুদিত । 

(৭) প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩% খণ্ড, ২য় সংখ্যা 
গ্ীযুক্ত বপস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্রভ ও শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন ভট্টাচাধ্য-সম্কলিত। 

নিয়েক্ত তিনখানি গ্রস্থের মুদ্রণকাধর্য পরিচালিত হইমাছে,-- 

(ক) পদকল্পতরু ৪র্ঘ খণ্ড _্রীধুক্ত সতীশচন্জ্র রায় এম এ সম্পাদিত। 
(খ) সংকীর্তনামৃত-_ ্রযুক্ত অমূলাচরণ বিদ্যাতুষণ-সম্প।দিত। 

(গ) কৌলমার্গ-রহু্ত _ ৬ সভীশচন্তর সিদ্ধাস্তভৃষণ-লিখিত | 
এতঘ্যাতীত আলোচ্য বর্ষে মহাভারতের আদিপর্কের সম্পূর্ণ পাতুলিপি প্রস্তত হইয়াছে এবং 

মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পার্দকতায় ইহার মুদ্রণকাধ্য আরম্ত 

হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেজ্রাকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত “রসায়ন” নামক গ্রন্থের মুদ্রপ 

এবং ঠজ্ঞানিক-পরিভীষার পাওুলিপির প্রস্ততকার্ধয কিছুই অগ্রসর হয় নাই । 

* ৩১শ বার্ষিক মাদিক ও বিশেষ অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ ৫ ফন্্া ২ পেজ, 

৩২শ $5 9 55 ্ | ১২. ফল্মা। 

৩১শ বার্ষিক কার্ধাবিবরণ ৬ করা, ৩৬ ফর্দ। ২ পেল। 

৩২শ 5১ $% ০ | ৬ হর্দ্দ। 8 পেজ 

_ ৬৩প বার্ধিক মাসিক ও ধিশেষ অধিবেশনের কার্দ্যখিবরদ ৬ ফন্খা ৪ পেজ 
রঃ ৃ 
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আয্ন-ব্যয় 

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়লাহিত্য-পরিষদের সর্ধসমেত আয় ৪০৭৯*%/৩ টাঁক। এবং ব্য 

২৫৫৯৬//৯ টাক! ছইয়াছে। 

পূর্ব বৎসরের সাঁধারণ-তহবিলের উদ্বৃত্ত ছিল £৪০।৭, উহাতে বর্তমান বর্ষের আয় যোগ ও 
ব্যয় বাদ দিয়! বর্ধশেষে সাধারণ-গুহবিলের ১৫৬৩৪।/১ টাকা এবং বিভিল্প বিশিষ্ট-ভাওারের 

২৬৬০৬৯ টাঁকা-_সর্কাসমেত পরিষদের ৪২২৪০1১০ টাঁকা উদ্ধত দেখান হইয়াছে । ইহায় 
বিশু বিবরণ সদশ্তগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে বজেটে ধৃত টাদা সংগ্রহ 

না হওয়ায় পূজার সমন পাঁওনাঁদীরগণের বিলের টাক মিটাইবার জন্য বাধ্য হইয়! কার্যয- 
নির্বাহক-সমিতি ১৫০০২ টাক] হাঁওলাত গ্রহণ করিয়াছেন। ববেট অপেক্ষা ১২৮৭২ টাঁক। 

চাদ আদায় কম হয়াছে। ৫৮* জন সদস্তের টাদা বছঙ্গিন হইতে অনাঁদায় থাকায় কার্যা- 

নির্বাহক-সমিতি তাহাদিগকে সদশ্তের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। এই সকল সদস্তের 
১৪,৬৪৬৮৬/০ চাঁদ বাকী ছিল। এতঘ্ব্যভীত মৃত সাস্তগণের বাক্ষী চাঁদার পরিমাণ ১৬৬।০ টাঁক।। 

বর্ধারস্তে ১৫,১৯২//০ সকল সদস্তের ঈদ] বাকী ছিপ। ক্তাহাদের বর্তমান বর্ষের দেয় দর 

পরিমাণ ৯৪৮০২ । উক্ত বাঁকী দা (১৫, ১৯২৮৩) এবং বর্তমীন বর্ষের দেয় ট।দ| ৯৪৮০২ যে।গ 

করিলে বর্মশেষে সদস্তগণের নিকট ২৪,৬৭২/৬/১ টাক] টাদ। গ্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে মাত্র ৫৪৬৩২ 

আদায় হইয়াছে এবং ১৪,৮১৩।/০ টাক1 অনাঁদায় থাকায় উহা! প্রাপ্য টাদার তাঁলিক! হইতে বাধ্য 

হইয়] বাদ দিতে হুইয়াছে। এক্ষণে বর্ষশেষে যে ৪$৯৬।* টাকা চাদ। বাকী পড়িয়।ছে, উহা 

বর্ধমান সদশ্তগণের নিকট আদায়ের সম্ভাবন। আছে। | 

কার্ধ/নির্বাহুক-সমিতির পক্ষ হইতে সদন্তগণকে অনুরে!ধ করিতেছি যে, তাহারা যদাপি 

অনুগ্রহ করিয়! তাঁহাদের আপন আপন বকেছা। ও হাল চাদ! বর্ষমধে পরিশোধ করিবার ব্/বস্থা 

করেন, তাহ! হইলে টাদ| আদায় খাতে বছু অর্থ আদায় হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেনার 

পরিমাণ কমিয়! গিরা পরিষদের আর্ক কাঁধ্য সম্পাদনে বিশেষ সহায়তা লাভ হয়। সদস্তগণ 

বিশেষভাবেই অবগত আছেন যে, পরিষদের স্থায়ী ধনভাগুারে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত ন| হওয়ায় 

সদস্তগণের বাঁধিক দেয় টাদার উপ্র-নির্ভর করিয়াই পরিষদের যাবতীয় কাঁধ্য সম্পয় করিতে 

হয়। বর্ষারভে টাদা আদায়ের সম্ভীবন বুঝিয়। জেট প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু বর্ষশেষে বজেট 

অন্ভুমায়ী আয়না হইলে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধ প্রাণ্ড হম-যদ্িও বর্ষমধো একবার বজেট 

সংশোধিত হয়। তজ্জন্ত সদস্যগণের নিকট আমরা সানুনয় প্রার্থন। জানাইতেছি, যেন তাহার! 

নিজ নিজ দেয় টাদ] বর্ধারভেই শোধ করিয়। দেন। 

খণ.শোধ--বিভিন্ন বিশিষ্টভাঁগার হইতে সাঁধারণ-তহবিলে পূর্ব পুর্ব বৎসর যে সকল 

খপ গ্রহণ কর! হইয়াছিল, তাহ বর্তমান বর্ধে পরিশোধ হইয়াছে । যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ ন| 
হওয়ায় মাত্র পরিষদের সাধারণ স্থায়ী তহবিলের ৪৬২৯।* হাংলাঁত রহিয়া গেল। তিনটি বিশিষ্ট 

তাগারের যে ২৬৮৮৮* (১। জালগোজ! গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল ১৯*৮/৬, ২। মাইকেল মধূহদন 
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দত্ত শ্বৃতি-তহবিল ১৩৩ এবং ৩। ছুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাঁগার__-১1১5 মোট ২৬৮৮৮) 
টাকা খণ দেখান হইয়াছে, তাহ! খণ নহে । কারণ, সেই দেই তাগ্ারের কাঁধ্য-পরিচালনের 

জন্য এ টাকা সাধারণ-তহবিলে আমানত দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণ স্বায়ী-তহবিলের 

৪৬২৯।০ খণ শোঁধ করিতে পারিলেই এবং পূর্বের « বর্তমানের চল্তি কাজের বাঁজার-দেনা.ও 

ব্যক্তিগত হাওপাভ ৩৯৫২৩০ মেট ৮৫৮১1৩১ শোধ করিতে পারিলে পরিষণ্থ খণমুক্ত হইতে 

পারেন। 

খণপরিশোধের জন্য বর্তমান বর্ষে ৩০৪৭২ আদায় হইযাছে। পূর্ববর্ষে ও বর্তমান বর্ষে 

এই জন্য মোট ৬৭৪৭-২ সংগৃহীত হইয়াছে। ধাহাদের চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই টাক। 

সংগৃহীত হুইরাছে, তাহাদিগকে এবং পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, ধীহারা খণ-পরিশোধ-হবিলে দান 

করিয়াছেন, তাহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদভাজন। খণ-পরিশোধ-সমিতির সভ্য- 

গণের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, তাহারা আর একবার উঠিয়া! পড়িয়। লাগিয়। 

পরিষদের বাকী খণের টাক। সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষৎকে খণমুক্ত করুন| 
পরিষদের ছিনাব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অনাথনাঁথ ঘে।ষ এবং রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত মম্মথনাথ গুপ্ত 

মহাঁশয়ছয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়। পরিষদের যাবতীয় হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষ! করিয়া 

দিমাছেন। অন্ততম হিসাবপরীক্ষক শ্রীযুক্ত অনাথ বাঁবু এক মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, 

তাহাও সদন্তগণের অবগতির জন্য প্রেরিত হইয়াছে । তাহারা পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ 

ভাজন। 

আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়সমিতির ৫টি অধিবেশন হইয়াছিল । 

পরিষদের আয-বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি কথ! নিবেদন করা বিশেষ প্রয়োঞ্ন বোধ হইতেছে। 

নবগ্রবর্তিত নিয়ম।ম্ুসারে কলিকাতাবাসী সাধারপ-সদস্তের চাদ বাধষিক ১২২ ও মফঃম্বলবাসী 

স্দন্তের টাদ! ৬২ ধাধ্য হইয়াছে । বঙ্গদাহিত্যের অনুরাগী সকলেই পরিষদের ছিতৈষী, তাহ! 

আমরা অবগত আছি। এক্ষণে যাহারা এখনও পরিষদের সদশ্যপদ গ্রহণ করেন নাই, তীহা- 

দিগকে সদস্তপদ গ্রহণে অনুরোধ জানাইতেছি। পরিষদের কতিপয় স্দশ্ত মাসিক ৩৯, ৯২৩ ৫২ 

হিসাবে চাদ। দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে এই অনুপাতে রা দিতে পারেন, এরূপ বাণী ও রমার 

বরপুত্রের অভাব নাই। পরিষদের এই আবেদনঃ/উহাদের নিকট এই স্থযোগে 

জানাইতেছি। 

পুর্বে আজীবন-সদস্জগণের এককালীন টাদা ৫০*২ নিদ্ধারিত ছিল। এক্ষণে সাধারণের 

সুবিধার জন্য ২৫* দিয়া আঁজীবন-সদন্তপদগ্রহণের নিয়ম গৃহীত হুইয়াছে। পরিষৎ আশ! 

করেন যে, বঙ্গবাণীর পৃষ্ঠপোষক ধনিসশ্প্রদায় এই শ্রেণীর সদহ্তপদ গ্রহণ করিয়। পরিষদের বল 
'সুঁধি নিও ০৪ ৃ 

52 2:4৩ বিশেষ বিশেধ দান 

“আলৌটি বধে' সাধারণ-সদণগণের চাদ, গবর্মেন্ট ও ফিউনিসিপালিটির বাঁধিক দান এবং 
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কোম্পানীর কাগজের সুদ ব্যতীত নিয়লিখিত উদ্দোশ্তের জন্য কতকগুলি দান পাঁওয়৷ গিয়াছিল। 

পরিষৎ এই সকল টাদাদাতৃগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। 

(ক) পরিষা মন্দির মেরামত ও পুস্তকাঁলয় সংরক্ষণের জন্য দান। 

(ৰ) পরিষদের খণ পরিশোধের জন্য দান। 

(গ) গ্রস্থ-প্রকাশার্থ দান। 

(ঘ) পুস্তক খরিদের জন্য দান। 

(ও) সাধারণ-তহবিলে দান | 

(6) পঞ্রিকার মলাট মুদ্রণের জন্য দান। 

(ছ) ম্যাঞ্জিক্ ল্যাপ্ট।ণ খরিদের জনা দান। 

(জ) কলিকাত। কর্পোরেশনের কাউন্সিল।রগণকে সংবদ্ধনার জন্য দান | 

পরিশিষ্টে চাদর পরিমাণ ও দ|তগণের নাম প্রদত্ত হইল। 

. ছুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাগ্ার | 

এই ভাঁগারের স্থাপমিত। যুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মঞ্্রশয় আলোচ্য বর্ষে “মাথুর কথা” 

নামক পরিষদ্ঞরন্থ মুদ্রণের সমগ্ত ব্যয় পরিষৎকে দন করিয়াছেন এবং এই গ্রস্থের বিক্রয়লনধ 
অর্থ হুস্থস।হিত্যিক-ভাগু|রে জম চইবে। আলে।চয বর্ষে কোম্পানীর কাগজের শ্রদ ও 

ুরব্ব পুর্ব বরে সদন্তগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলির বিক্রয় দ্বারা ৭১৮০ আয় হইয়াছিল। এই 
অর্থ হইতে কাধ্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত স্বগাঁ মন্ধ্জ্রনাথ বিভ্ভানিধি মহাশয়ের ছু! 
কন্তাকে মাসিক সাহাষ্য দেওয়ার পর বর্ষশেষে ২৩১৪৬৩ এই ভাগারে উদ্ৃত্ত রহিয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষে তাহাকে ৬০২ এবং তিনি গত বৎসর কলিকাতায় না থাকায় সেই বৎনরের 

তাহার প্রটপ্য বাকী ২৪২ আলোচ্য বর্ষে দেওয়া হয়। তিনি আলোচ্য বর্ষে সর্বসমেত 
৮৪২ পাইয়াছেন।" 

র এঁতিহীসিক অনুসন্ধান 

৬অধরচন্তর মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ১০০০ টাকার কোম্পানীর কাগঞ্জের সুদ সমেত 

বর্ষশেষে এই ভাওারে ১১৯৫২-উদ্ত্ত হইয়াছে । এই অর্থের দ্বারা এরতিহাসিক জন্সসন্ধানের 

কোন কাধ্যই আলোচ্য বর্ষে হয় নাই 

পরিষদ মন্দির ব্যবহার 

আলোচ্য বর্ষে নিউ ইগ্ডয়ান স্কুলের কর্তৃপক্ষকে পরিষদের মন্দির ব্যবহার করিতে 
দেওয়। ০৪ 

.. পদক ও পুরস্কার 

পুর্ব পুর্ব বৎসরে বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও পদকের জন্ত নির্ব্বাচিত বিষয়ে আশানুরূপ গায় 
পাওয়া যাইতেছিল না। এই জন্ত কার্য্যনির্বাহক্*-সমিতি প্রবন্ধগুলির বিষয় পুনবিবেচনা 
করিবার জগত নিযলিখিত সবস্তগণকে.. লইয়া একটি শাখা-সুমিতি . গঠনু. কৰিহাকেন,-- 
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ীযুক্ত ডাঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্তারত্ব এবং সম্পাদক । ইহার! 
যে ভাষে প্রবন্ধ নির্বাচন. করিয়াছেন, তাহ! পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। আলোচ্য বর্ষে রায় 

যুক্ত অআবিনাশচল্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ বাহাছুর একটি নুবর্ণপদক প্ীধুত জিতেশ্্রানাথ 

বন্থ বিএ এটি মহাশয় একটি সুবর্শ-পদক দান করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার 

বিস্তারত্ব মহাশয় ৫* টাকার একটি পুরস্কার দানের প্রতিঞ্তি দিয়া অগ্রিম ৫২ দিয়াছেন। 

বঙ্গীয়-সাঁহিতা-সশ্মিলন 

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের কোন অধিবেশন হয় নাই। পাঁবনাবাসিগণ 

পাবনায় মষ্টাদশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থানীয় অস্তব্প্লবের জন্য পাঁবনা- 

বাসিগণ এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন নাই বলিয়া আলোচ্য বর্ষে পাবনায় অধিবেশন 

হয় নাই। আ্বাগামী বর্ষে পাবনায় অধিবেশন হইবে কি না, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। 

গত রাধানগর অধিবেশনের মন্তব্যানুযায়ী সুগল্গী উত্তরপাড়ায় হুগলী জেল! এতিহাপিক- 

সমিতির অধিবেশন হইঘ়াছিল। শ্রীযুক্ত: তাঁরকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা-মমিতির 

সভাঁপতি এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রাযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি হহয়াছিলেন। 

বঙগীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের উত্তরপাঁড়া-শাঁখার চেষ্টায় এই অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধি- 

বেশনের সময় একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। 

উপসংহার 

বঙ্গীয়. সাহিত্য-পরিষদের বিগত বর্ষের কার্ধ্যবিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল। বিগত দ্বাত্রিংশ 

বাঁধিক কাঁধ্যবিবরণের উপসংহারে আমর! জানাই ছিলীম যে, "পরিষদের হিতৈষী কন্মিগণের 

চেষ্ট। ও উদ্ধম পরিষৎকে খণমুক্ত করিবার জন্য এবং পরিষদ্ মন্দিরের রীতিমত সংস্কার 

সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।” আলোচ্য বর্ষেও এই কথারই পুনরুক্তি করিতেছি। 

এবং আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, পরিষদেয় স্থায়ী তহবিল ব্যতীত অন্যানা গচ্ছিত 

তহবিলের খণ শোধ হইয়াছে এবং মন্দির সংঙ্কীরেরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্ত 

হুঃখের সহিত জাঁনাইতে হইতেছে যে, সাধারণ-ভাঁগারের আয় আশানুরূপ না হওয়ায় 

স্বারী-তহবিল হইতে এবারেও হাওলাত লইতে হুইঘ্াছে। 

একটি কথ এই স্থলে বিশেষ করিয়া! পরিষদের হিতৈষী ও বঙ্ধুগণের অবগতির জন্য 

জানাইতেছি। পরিষদের খণ শোধের জন্য এবং পরিষ্ মন্দির সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহের 

চেষ্টায় পরিষদের সভাপতি মহাশয় যেয়াপ অক্লান্ত যত্ত ও কাঁয়িক পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা 

পরিষদের শুভাধিগণের ও বিশেষভাবে ইহার কর্ণিগণের অন্গকরণীয়। ইহ! নিঃসনদিগ্চচিত্বে 

বল! যাইতে পারে যে, একমাজ তাঁহারই চেষ্টায় ও প্রেরণায় পরিষদের পরিচালক গণ পূর্বে 

জিখিত খণশোধে ও মন্দির সংস্কারের জনা অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছেন। তাহার নিকট 

আমাদের খণ অপরিশোধ্য। 



৩০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [০৬ বর্ষের 

আর একটি বিষয় ন! জানাইলে এই উপসংহার অসম্পূর্ণ রহিয় যাইবে |. পরিষদের 

কাধ্য পরিচালনের জন্য যে সকল কর্দাধাক্, শাখাসমিতিগুলির ' আহ্বানকারিগণ এবং 

কোন কর্াধ্যক্ষপদে না থাকিয়াও যে সকল সহৃদয় সদন্ সম্পাদককে সাহাধা করিয়াছেন, 

তাহাদের সকলের নিকটই সম্পাদক এই স্থযোগে কৃতজ্ঞত| জ্ঞাপন করিতেছেন। সম্পাদককে 

নান/বিধ বাধা-বিপত্তি, লাঞ্ন!, অসুবিধা অস্থচ্ছলতার মধ্য দিয়া পরিষদের দায়িত্বপূর্ণ কাধ্য 

সাধন করিতে হইয়াছে; তজ্জন্য নানা বিষয়ে রটিছ্যুতি ঘটিয়াছে। সম্পাদক এই জন্য 

বিশেষ হঃখিত । 

পরিশেষে যে সকল সহৃদয় উদারচেত। দাতা পরিষৎকে বিবিধ প্রকারে অর্থ সাহাযা 

করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট পরিষদ্দের পক্ষ হইতে সম্পাদক আন্তরিক কৃতজ্ঞত! 

জ্ঞাপন করিতেছেন। 

নান কারণে এই বাধিক অধিবেশন এত বিলদ্বে আহ্হান দি কার্ধ্যনির্ববাহক- 

সমিতি বাধ্য হইয়াছেন । তজ্জন্য সমিতির পক্ষ হইতে সম্পার্ক সদস্তগণের নিকট ত্রুটি 

স্বীকার করিতেছেন । বর্তমীন বর্ষের অদ্ধেক প্রায় গত হইল। সম্পাদক আশা করেল 

যে, এই বৎসরের অপরাদ্ধ কালে নৃতন উৎসাহী কশ্মিগণের চেষ্টায়'পরিষদের অস্তিত্বের আবশ্তকত। 

স্থগ্রতিষ্ঠিত হইবে। 

বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির | কাঁধ্নির্বাহক-মমিতির পক্ষে 

] শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ 
সম্পাদক। 

ব্গাব ১৩৩৪, ৭ই আখ্িন। 
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* ডীরকাচিফিতখঁলি ভীত হইয়াছিল । 
পতি পপপাপাপপেস্পাপ পাপী 



৩২ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 

১৪ ভু61016, ১৫। অর্চনা, ১৬। আধ্য-দর্পণ, ১৭। আথিক উন্নতি, ১৮৮। ইসলাম-দর্শন, 
১৯) উৎসব, ২০। উদ্বোধন, ২১। কংস-বণিকৃ-পত্রিকা, ২২। কায়স্থ-পত্রিকা, ২৩। কায়স্থ- 

সমাজ, ২৪। কাঁলি-কলম, ২৫। কৃষি-সম্পদ, ২৬। গন্ধবণিকৃ মাসিক পত্র, ২৭। গল্প-লহরী, 

২৮। চিকিৎসা-প্রকাঁশ, ২৯। জন্মভূমি, ৩ | তত্ববোধিনী পত্রিক1, ৩১। তন্তু ও তন্ত্র, 

৩২ । তামুসী পত্রিকা, ৩৩। ত্রিশূল, ৩৪ । প্রজাপতি, ৩৫। প্রবর্তক, ৩৬। প্রবাসী, ৩৭। বঙগবাণী, 

৩৮। বাণিজ্য-বার্ডা, ৩৯। বাশরী, ৪*। ব্রক্ষবাদী, ৪১। ব্রহ্গবিগ্ঠা, ৪২। ব্রহ্ষণ-সমাজ, 
৪৩। ভক্তি, ৪৪ | ভারতবর্ষ, ৪৫ ভারতী, ৪৬ মাতৃমন্দির, ৪৭। মাধবী, ৪৮। মানসী ও 

মন্দববাঁণী, ৪৯। মাসিক বন্থুমতী, * ৫*।| মাহিষ্যসমাঁজ, ৫১। যোগিসখা, ৫২। শাকথীপি 

ব্রাহ্মণ, ৫৩। সন্দেশ, ৫৪ । সবুজপত্র, ৫৫। সাধনা, ৫৬) সাহিত্য-সংবাদ, ৫৭। ম্বর্ণবণিকৃ- 
সমাচার, ৫৮। ভ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ ৫৯। সৌরভ, ৬*। স্থাস্থ্য-সমাচার, ৬১। সংস্কৃত" 

সাহিত্য-পাঁরষৎ্পত্রিকা, ৬২। গৌড়প্রভ।। 

দ্বেমাসিক 
১। প্রকৃতি, ২। 20056012001 0106 21053911500, 

ত্রৈমাসিক 

১। কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (কানাড়ী ), ২। নাগন্সী-প্রচারিণী পত্রিক! (হিন্দী ) 
৩। পুরাঁতত্ব (হিন্দী), ৪। প্রকৃতি, ৫। প্রতিভা, ৬। রবি, ৭ 11101910 1719601109] 

0999601]5, ৮1 990106115 00৮11000101 [এ 0010 9০৫865. 

| বাধিক 
* বাঁধষিক বন্ুমভী, ১২৩২, ১৩৩৩। 

বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যগণ 

সাহিত্য শাখা 

সভাপতি-_মহামহোপাধ্যায় ভীযুকত ড|ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । 

জহবানকারী-_শধুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্ট।চার্যয। 

মভ্যগণ 

ভীযুক্ত বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বসল্লভ শীযুক্ত প্রিপনরঞ্জন সেন 

” ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮. বসগ্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
* অতুলকষ্ণ গেন্বামী র্ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ূ 

* ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী * নরেক্ দেব 
* বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ | “ চারুচন্তা ছি 
» মণীজ্মমোহন বন + বড়ীতামোজন রাঙ্ষী, .. 
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শীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার শীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত 
* প্রফুল্পকুমার সরকার ” নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ 
» ডাঃ বেণীমাধব বড়,য়া ” রমেশ বনু 

” নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত পরিষদের সভাপতি 
” মনীজ্রমোহন বন্ধ | ৮. সম্পাদক 

তহাস-শাখা 

সভাপতি-__মহ।মহোপা ধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

আহ্বানকারী-_ শ্রীযুক্ত ডঃ কাঁজিদ।স নাগ 
সভ্যগণ 

শ্রীদুক্ত বিনয়কুমার সরকার 

* যছুনাথ সরকার 

* কুমার ডাঃ নরেম্ত্রনাথ লাহ! 

* ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত 

” রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 

* রায় রমা প্রসাদ চন্দ বাহাছুর 

* রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 
” হারাণচন্ত্র চাকলাদার 

৮» ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ।ল 

দর্শন-শাখ! 

শীযুক্ত প্রিয়রীন সেন 

”» ডাঁঃ স্বনীতিকুমার চট্টোপাধা 
৪১ 

5১ 

১ 

ষ্ঠ 

সভাপতি--্রযুন্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

আহ্বানকারী-_গ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
সভ্যগণ 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভুষণ তর্কবাগীশ 

জীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 

* বনিকমৌহন বিগ্কাভূষণ 

* রায় খগেন্দ্রনাথ মিজ্র বাহাদুর 

* যেগেলনাথ মিত্র 

*. ডাঃ বেণীমাঁধব বড়,য়া 

মহামহোপাধ্যার় পণ্ডিত জীধুজ দুর্নাচরণ সাংখ্য তীর্থ 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব 

শ্ীবুক্ত হরিমোৌহুন ভট্টাচার্য 

অজিত ঘোষ 

বিমলচরণ লাঁহ। 

মণিমোহন সেন 

মন্মথমোহন বনু 

হিরণকুমার রায় চৌধুরী 
পরিষদের সভাপতি 

” সম্পাদক 

শ্ীযুক্ত জ্ঞানরঞন বন্দ্যোপাধ্যায় 

পূরণঠাদ নাহার 

ডাঃ অভয়কুমার গুহ 

মাধব্দাস চক্রবর্তী 

সৃশীলচন্্র মিত্র 

রেবভীরমণ বেদাস্তবাণীশ 

মনীবিনাথ বনু সরশ্বভী 

পরিষদের সভাপতি 

৪ সম্পাদক 



যু বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ 
প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

» কিরণচন্দ্র দত্ত 

* বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্লভ 

*» জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ 

* নগেল্সনাথ সোঁম কবিভূযণ 

» বলাইলাল দত্ত 
* জিতেন্্রনাথ বন্থ 

* পশুপতি চট্টোপাধ্যায় 

মৌলভী মোঞ্জাম্মেল হুক 

মুক্ত ডাঃ সুধীরকুমার বন্ধু 
* ক্ষেমে্্রনাথ ঠাকুর 

* ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

পরিষদের সভাপতি 

* সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী আহবানকারী 

৩৪ বঙ্গায়-সাহত্য-পারষদের | ড৩শ বধের 

সভাপতি-_ শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্ত্রকুমার সেন 

আহ্বানকা রী--্রীযুক্ত ডাঃ একেন্ত্রনাথ দাঁস ঘোষ 
সভ্যগণ 

ভীযুকত হেমচন্জর দাশ গুপ্ত দ্য গিরিশচন্ত বন 

* নিবারণচন্ত্র রায় * ডাঃ স্থশীলকুমাঁর বস্তু 

” প্রবোধচন্ত্র চট্টে।পাধ্যায় ” ডাঃ সহায়রাম বসু 

*» দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় * গণপতি সরকার বিদ্তারত্ব 

» ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী * দেবপ্রলাদ ঘোষ 
* ডাঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত " নরেক্জকুমাঁর মজুমদার 

৮ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী * চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য 

* ডাঃ সত্যচরপ লাহা * ডাঃ যষ্ঠীজ্জনাথ শ্ঠে 
* রায় চুণীলাল বন্থু বাহাদুর পরিষদের লভাঁপতি 
" রায় যৌগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর * সম্পাদক 

পুস্তকাঁলয়-সমিতি চিত্রশালা-নমিতি 

যু ডাঃ স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রমেশ বন্থ 

” রাখালদাস বনো।পাধ্যায় 

* ডাঃ কুমার নরেন্ত্রনাথ লাহ। 

* ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী 
*» ভাঃ একেন্্রনাথ দাস ঘোষ 

* ববীল্ত্রনারায়ণ ঘোষ 

” রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর 

* অর্ধেজ্জকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 

* কুমার শরৎকুমার রায় 

* পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিস্তাবিনোদ 

খান বাহাছবর মৌলভী হেদায়েত হোসেন 
শীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ 
পরিষদের সভাপতি 

"* সম্পাদক 

 জীযুক্ত অজিত ঘোষ জাহ্বানকারী 
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ছ।পাখান|-সমিতি 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত 

হিরণকুমার রায় চৌধুরী 

জ্যেতিশ্চন্জ্র ঘোষ 

ডাঃ আবছুঙ্গ গফুর সিদ্দিকী 

ডাঃ স্থণীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

নরেন্দ্রনাথ বনু 

উপেন্দ্রনাথ সেন 

নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 

জিতেন্জনাথ বনু 

নতীশচন্জ্র বস 

প্রাণকঞ্চ দত্ত 

পরিষদের সভাপতি 

সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত--সম্পাদক 

গুরুদান চট্টোপাধ্যায় ম্বতি-ভাও।র 

চিন্ত্র-নির্বাচন-সমিতি 

১। 

হ। 

৩। 

৪ | 

৫। 

পরিষদ্দের সভাপতি 

শযুক্ত কিরণচল্ত্র দত্ত 

* নলিনীরঞ্জন পর্ডিত 

» নগেক্সনাথ সোম 

পরিষদের সম্পাদক 

পুরস্কার-প্রবন্ধ নির্ব(চন-সমিতি 

১। শ্ীধুক ভাঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

ছু । 

৩] 

* গণপতি সরকার বিস্তার 

পরিষদের সম্পাদক 

কার্ধ্য-বিবরণ ৩৫ 

আদ়্-ব্যয়-সমিতি 

শীযুক্ত যতীক্রনাথ বন্ধ 

ঠ 

১ 

নিবারণচন্তর রায় 

প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

হীরেন্্রনাথ দত্ত 
জ্যোডিশ্চন্দ্র ঘোষ 

গণপতি সরকার বিস্তারত্ব 

ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় 

অনাথবদ্ধু দত্ত 

জনস্তকুমার ভট্টাচাধ্য 

রাজকুমার চক্রব্তা 
বিনয়কুমার সরকার 

হেমচজ্ দাশ ৩ 

স্থধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

পরিষদের সভাপতি 

” সম্পাদক 

শযুক্ত কিরণচন্ত্র দর্ত-আহ্বানকারী 

আয় বৃদ্ধি ও ব্যয়'সন্কোচ সমিতি 
১। 

২। 

৩। 

৪। 

৫ 

৬। 

৭ 

পরিষদের সভাপতি 

শীযুক্ত ডাঃ পধশানন নিয়োগী 

» লাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

* নিবারণচল্ত্র রায় 

* গণপতি রকার বিগ্তারত্ব 

” নূলিনীরঞ্জন পঙ্ডিত 

পরিষদের সম্পাদক 

বাঁধিক কার্ধযবিবরণ পরিদশশন-সমিতি 

১। 

২। 

৩। 

৪ | 

পরিষর্দের সভাপতি 

যুক্ত হীরেম্নাথ দত্ত 
শীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিড 
পরিষদের সম্পার্দক 
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২। শ্রীযুক্ত হীরেশ্রনাথ দত্ত 
৩। শ্রীযুক্ত চল্ত্রকুমার পরকার 

৪। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় 

৫। পরিষদের সম্পাদক 

১। পরিষদের সভাপতি 
২। শ্রযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
৩। * রায় চুণীলাল বন্গু বাহাছুর 
৪। ” রাম গেন্জ্রনাথ মিত্র বাহাছুর 

৫। ” শিশিরকুমার তাঁছুড়ী 
বিনয়কুমার সরকার সংবর্ধনা সমিতি ৬। ৮» অমৃতলাল বন্ধ 

১। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী । ” রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
২। ৮ জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ ৮) ” নরেন্দ্র দেব 

৩। * রমেশ বস ৯। ৮» গণপতি সরকার বিষ্ঞ)রতু 

১০। ” ডাঃ কুমার নরেন্্রনাথ লাহ! 
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১২। * নগ্েন্্নাথ সোম 

১৩। » কিন্ণচন্ত্র দত 

১৪। ৮ ছ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 

১৫) * বাণীনাথ নন্দী 

১৬। পরিষদের সম্পাদক 

১৩৩৩ চৈত্রশেষে কার্যালয়ে মজুত গ্রস্থাবলীর হিসাব । 

সংখ্যা পুস্তকের নাম গত বর্ষের মন্তুত বর্তমান বর্ষের খরচ মন্কুত 
১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ১১ ৪ ১১ 
২। পীতাম্বরদাীসের রসমঞ্জরী ১৪ ১৪ 

৩। বিজয় প্ডিতের মহাভারত ০ $ ৪ 

৪। ছুটাখানের মহাভারত ১৩ 5 ১৩ 
৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিক্র ৫৫ * ৫$ 
৬। বান্ুঘোষের পদাবলী ৫৫ টু ৫৫. 
৭। ঠচতন্তমঙ্গল ১৬ ৮. ১৬ 

৮। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মামঙ্গল, ২১ ১. ২ 
৯। ক্কষ্প্রেমতরঙগিণী ১৯ ১ ১৯ 
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১২। রাধিকার মানভর্গ ৬৫ ৩ রদ 

১৩। রামায়ণ-তত। ১ম ও ২য় খণ্ড ৬ রি ডু 

১৪। রাধিকা-মঙ্গল ২২ ২২ 

১৫। বৌদ্ধধর্ম ৬৮ ১ ৬৭ 

১৬। ব্রজ-পরিক্রমা ২৭ 5 ২৭ 

১৭। শঙ্কর ও শাঁকামুণি ৪৫ ১ সঃ 

১৮। শুন্ত পুরাণ ১৪ ৩ ১৪ 

১৯। নবন্ধীপ-পরিক্রম! ২ ৪ ২ 

২০। শভপথব্রাহ্গণ, ১ম খণ্ড ২৯ ০ ২৯ 

২১। রি » হয় খণ্ড ২০ ০ ২৪ 

২২। চন্দ্রনাথ বনু ০ 

২৩। কালীপ্রসন্ন বিগ্ভাসাগর ৩৩ ১ ৩২ 

২৪। বিষুমুর্ডিপরিচয় ১৪৩৪ ৩ ১৪৩১ 

২৫। মাঁক্ীপুরী ১৫১ ৪ ঠা 

২৬। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা ৩৫ ০ ৩৫ 

২৭। এরভরেয় ত্রাঙ্গণ ৫ ০ 

২৮। কবি হেমচন্ত ২ ৫ ৮৭ 

২৯। শ্ীভাব্য, প্রথম খও ১ ১ 

৩*। গ্ভাব্য) ২য় খণ্ড ২১ ১ ২৪ 

৩১। মি ৩য়ু * ৩৭ ১ ৩৬ 

৩২1 ৮» ৪র্থ * ৩৯ ১ ৩৮ 

হব * ৫ম * ৫৪ ৯ ৫৩ 

৩৪ বোধিসত্বাবদান-কল্পলতা, ১ম থণ্ড ১ * ৯১ 

৩৫। রি রি ২য় * ১৮ ২ ১৬ 

৩০। রঃ রি ৩য় ” ৫৪ ২ ৫২ 

৬৭।| ” রী চর্থ ৮” ২২১ ২ ২১৯ 

৩৮। শব-কোধ। ১ম খণ্ড ৩৬ ৩ ৩৩ 

৩৯ |. রি ২য় * ৪৭ ৩ ৪৪ 

8৪. :? .. ৩য় ৮ ৭২ ৪ ৬৮ 



৩৮ 

খা! 

৪১। 

৪২। 

৪৩। 

৪8৪ । 

৪৫। 

৪৬। 

8৭। 

৪৮। 

৪৯ । 

৫০1 
৫১1 

৫২। 

৫৩ । 

৫৪ | 

৫৫ । 

৫৬। 

৫৭। 

৫৮ | 

৫€৯। 

৬০1 

৬১। 

৬২। 

৬৩1. 

৬৪ | 

৬৫। 

৬৬ । 

৬খ। 

৬৮ । 

৬৯ । 

বঙগীয়-সাহিত্য-পর্িধদের 

পুস্তকের নাম গত বর্ষের মঞ্জুত 

শব্-কোষ ৪র্থ খণ্ড ১৬১ 
বাঙ্গাল ব্যাকরণ ৩৬ 

মহিলা ব্রতকথ! 

রাদানিক পরিভাষ। ৮ 

কন্কিপুরাণ ৫৯ 

জ্যোতিষ-দর্পণ ১৪৩ 

প্রাচীন পৃথির বিবরণ 
১ম খণ্ড, ১ম সংখ্য। 

রী এ, ২য় সংখ্যা 

ত্র ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য 

এঁ ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্য। 

ছুর্গীমঙ্গল 

সঙগীতরাগ-কল্প্রম, ১ম খণ্ড 
». ২য় » 

» ওয় » 

চণ্তীধাসের পদাবলী 

তীর্ঘমঙ্গল 

মুগলুক 

সত্যনারায়ণের পুথি 

পদকল্পতরু, ১ম খণ্ড 
». হয় » 

». ওয় * 

মুগল্-সংবাদ 

তীর্থভ্রমণ 
গঙ্গামঙগল 

বৌদ্ধগান ও দোহা 
ধর্দপৃজাবিধান 

মঙ্গলচণ্ী-পাঞ্চালিক 

শীকষঃকীর্তন 
জানসাগর 

সারদাম্গল 

৩৯ 

৫২. 

২২৬১ 

৫৩৬০ 

২৪৩ 

৬৯ 

৫৯৬ 

১৩৯৭ 

১৪৪৯ 

৪০৭ 

২৪২ 

৭৬ 

১৬৩ 

৩৬৭ 

ণ€৫ 

৩৬৭ 

১৩৪ 

১৪৭ 

বর্ধমান বর্ষের খরচ 

৪ 

৯১৫ 

৩ 

ক 

১৪৯ 

ড 9 ৩০ ৪ 

১ 

[৩ -শ বর্ষের 

মন্জুত 

১৫৭ 

৩৪ 

৬ 

২২৬০ 

৪৬০ 

১২৪ 

৮৫২ 

৮৪৬ 

৮২০ 

৩৭৩ 

২৩৭ 

৫5 

৫৭৩ 

১৩৬৯ 

১৪৩৩ 

৪৭ 

২৪১ 

৬৬ 

১৪ 

৩৬৪ 

ণ৫ 

৩৫২ 

১৩১ 

১৪৩ 
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৭১। নেপালে বাঙ্গাল! নাটক ১২৭ ৩ 

৭২। গৌরাজ-সন্ন্যাস ১২, ১ 

৭৩। স্টায়দর্শন, ১ম খণ্ড ৪১২ ১৯ 

৭৪ | ্ খ্য় ৬৬৯ ২৪ 

থ৫। রঃ ৩য় ৯৪৯ ১৭ 

ধ্। গোরক্ষবিজয় ৬৭৫ ৪ 

৭৭। শ্রীকষ্ণ-বিলাঁস ৩৭০ ৪ 

৭৮ | সর্বসংবাদিনী ৮২৬ ১৬ 

৭৯। মনোবিজ্ঞান ৮৩১ ১ 

৮০। চিঞ্রশালার তালিক! ৫৮৭ 

৮১। উদ্ভিদজ্ঞান (প্রথম পর্ব) ৯৪৫ 

৮২। উত্ভিদজ্ঞান (২য় পর্ব) ৯৮৪ ২ 

৮৩। লেখমালানুক্রমণী ৮৯৯ ৩ 

৮৪। রূসকদস্ব ৪৬৬ ৩ 

৮৫ নব্যরসাযনী বিস্তা। ও তাঁহার উৎপত্তি ৪৮ ৎ 

৮৬। সাধক-রঞ্জন ৫৯০ ৩৪ 

৮৭। মাথুর কথ৷ ৪৬০ ৩৮ 

৮৮। শ্রীরুষ্খম্গল ১৩৩৩ ৫1 

দুস্থ সাহিত্যিক ভাগ রের গ্রস্থ 

১। বুন্দাবন-কথ৷ ১২২ ৪ 

২। মেঘদূত ৩ ৩ 

৩। খ্তুসংহারম্ ১৪১ ৪ 

৪ পুষ্পবাণবিলাসম্ ১৪২ ১ 

৫€। উত্তরপাড়া-বিবরণ ৪৩ 

৬। ভারত-ললন৷ ১০৪ 

শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 

সভাপতি। সম্পাদক । 

৩৯ 
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তলব 
চাদ ৫৪৬৩২ 
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পুহ্ঠক ও গ্রন্থ বলী 

বিক্রয় ৩৬৪,/৯ 

পত্ত্রিক। বিক্রয় ৭১৯০৬ 

বিজ্ঞাপনের আয় ৭৮২. 

বিভিন্ন তহবিলের স্থুদ 

আদায় ৭৩০২. 

এককালীন দান ২১১৬] 

গবর্ণমেন্টের 

বাঁধিক দান ১২৯০২ 

কপেণরেশনের 
বাধিক দান ৬৫৪২. 

কর্পোরেশনের এককালীন 

| দান ২৫৪০০০২২ 

স্বতিরক্ষার আয় ৬৩৯০ 

পুস্তক বিক্রয়ের খরচ 

আদায় ১৭1০/৬ 

বিবিধ আয় ১৯২২ 

ছুঃস্থ-সাহত্যিক 

ভাগ্ডার ৭১৮ 

আমানত জমা ৩২. 

পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক 
গচ্ছিত ভিসাবে ফেরত 

জম! ৮৫০ 

পরিষদের খণশোধের 

বাবদে দান ৩০৪৭২ 
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৪ ২১ ৭০/৫ 
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চিত্রশাল! ৩%০ 
বিবিধ মুদ্রধ ১৫১1৪/৩ 
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বাড়ী মেরামত . ৮৬৪৪০ 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনা ২০০ 
স্বৃতি-রক্ষার ব্যয় ৯৬২ 

পুস্তক বিক্রয়ের খরচ ১৩৬ 
হাওলাত শোধ ৮৬৬২ 

বেতন ২৯২ ৭7/৯ 

কমিশন ৪১৫॥৩ 
ছুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাগ্ীর ৮৪২ 

বিবিধ ব্যয় ১০৪1৩)০ 
ম্যাজিক ল্যান্টাণ 

খরিদ ১৬৬৮০ 

হাওলাত দাদন ১০১২০১৪০৬ 

আমানত শোধ ১৬৫২ 

পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক 
গচ্ছিত হিসাবে খরচ - ৩৪॥৯ 

কোম্পানীর কাগজ 
থরিদ ৪ ০০৯ 

কোম্পানীর কাগজ খরিদ জন্ঠ 
হৃদ বাবদ খরচ ২৯৪) 

* * ব্যয় ২৪০ 

খণশোধের ব্যয় ৩৪৮৮/০ 

সংবর্ধনার বায় ২৯৯৮/৯ 

১4 ৫১০10 



নাংবৎসরিক ] কার্ধ্য-বিবরণ ৪৯ 

ঠকঃ__ 

পূর্ব বৎসরের উদ্ধত ২৭৪৬২1/৪ 
বর্ধমান বর্ষের সাধারণ-তহবিলের আয় 
(বাদ ডাকঘর হইডে ৮৫০২ জমা) ৩৯৯৪ *%/৩ 

--ভবৰহ্ভ্াৰ 
বাদ বর্তমান বর্ষের সাধারণ-ভহবিলের ব্যয় ২৫৫৬২1০/৯ 
(বাদ ডাঁকঘরে গচ্ছিত জন্য ৩৪॥০ খরচ) স্পাশীশিশী 

৪১৮ ৪০|৬/১৩ 

এতগ্ক্যতীত কোম্পানীর কাগজ মন্তুত ৪০০২. 

উদ্ধত ৪২২৪০॥৩/১* 
উদ্ধত্ত টাঁকাঁর জাঁয়-_ 

(ক) বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাও্াঁর- _২৬৬০৬/৯ 

৩1 স্থুদের কোম্পানীর কাগজ ১৫১০০২ 
৪২ * পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৫০০০২ 

৫২ * ওয়ারলোন ৭০৪২ 

৫২ * ওয়ার-বগস্ ১০০০৯ 

৫২ * ইত্য়ান্ ওয়ার-লোন ৪৮৯৯২ 
ডাকঘরে মঞ্জু ৬৮৯ 

২৩৬৬৬7৯ 

(খ) সাধারণ-ভহবিল- »১৫৬৩৪৮/১ 

সেন্টাল ব্যাক্ষে মজুত ১৪৯৯৯ 
কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত ২২৬১১ 
কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের 

নিকট মন্তুত ৪০৪৬/৯ 
ডাকটিকিট মজুত ৪1৮৩ 

১৫৬৩৪।৮/১ 

৪২২৪০।৬/১৪ 

গীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীকিরণচন্ত্র দত্ত ভীরামকমল মিংহ 
সভাপতি । সহকারী সম্পাদক, প্রধান কর্মচারী, 

জথগেক্জ নাথ মিত্র আয়-ব্যয় বিভাগ জীনুর্য্যকূমার পাল 
৩০শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি । ৪11৩৪ ছিসাব-রক্ষক | 

জীমসূল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ 
সম্পাদক। 

পরীক্গান্তে হিসাব নির্ভুল প্রতিপন্ন করিলাম। 
হমন্মথনাথ গণ 
হঅনাথনাথ ঘোষ 

হিসাব-পরীক্ষক । 
৫৫1৩৪ 
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লালগোলা গ্রস্থপ্রকাশ তহবিল 
ত্বালস _ জ্ব্যস্ত্ 

কোম্পানী কাগজের সুদ লালগোলা গ্রন্থ-প্রকীশ তহবিলের অর্থে 
আদায়------৪৫৫২ গ্রন্থ প্রকাশের বায়__---৩৩৩৪।০ 

এই তহবিগ হইতে প্রকাশিত 

পুস্তক বিক্রু়----৭ ০৪৬ 

৫২৫৬/৬ 

টকঃ---- 

গত বর্ষের উদ্ধৃত্ত-_ -১৩০০০২ 

বর্তমান বর্ষের আয়---_-৫২৫/৬ 

১৩৫২৫৩/৬ 

বাদ ব্যয়---- ৩৩৪।০ 

১৩১৯ ০৪৪/৬ 

কোম্পানীর কাঁগজ----১৩০**২ 

পরিষদের সাধারণ 

ভতহুবিল-_-_-১৯৯%৮৬ 

১৩১৯০৮০/৬ 

১৩৩৩ বঙগাঝের আমানত জমার হিসাব 
গত বর্ষের আমানত জমা----২৭০৮%৯ 

বর্তমান বর্ষের আমানত জমা----৩৭ 

' ২৭৩৮৩ 

 বাঙ্দ বর্তমান বর্ষের আমানত শোধ----১৬৫৭ 

১৬৮৮৩ 

'জায়- 

১। পাচু জমার্দারের জামিন---- ৫০. 

২। শ্রীযুক ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী-_ ৪॥৯ 

৩। পুস্তকবিক্রেত। প্রবষ্ঠাইন এণ্ড কোং, লগডন---৫ **. 

৪। পুস্তক বিক্রয় বাবদ--.. ১1৪ 

€ | পুঞ্তকালয়ের পুশ্তক আদান প্রদানের 

খরচ জন----------- ৩৯৭, 

১০৮৬৬ 



88 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ০৩ বধের 

১৩৩৩ বঙ্গাবের হাওলাত দাদনের হিসাব 

গত বর্ষের হাওলাত দাদন ১৯১৮৯ 

* বর্ধমান বর্ষের হাওলাত দাদন ১০১২৯১/৬ 

১৬৩৬২৮৪/৩ 

* রমেশ-ভবন সমিতিকে উক্ত টাক! হাওলাত দেওয়া হইয়াছে। 
ভীমন্মথনাথ ৭ শ্রীঅঙুল্যচরণ বিদ্যাভুষণ ভীরাঁমকমল সিংহ 

প্লীঅনাথনাথ ঘোষ সম্পাদক । প্রধান কর্মচারী, 
ছিসাব-পরীক্ষক | ইকিরণচন্্র দত্ত শরস্ুরধ্যকুমার পাঁল 
৫1৫1৩৪ সহকারী সম্পাদক, | হিসাব-রক্ষক। 

শ্ীহয়প্রসাদ শাস্ত্রী আয়-ব্যয় বিভাগ। ৫1৫1৩৪ 
সভাপতি। 

গীধগেন্সনাথ মিজ্র 

৩৩শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি । 

এককালীন দান 
(ক) পরিষদ মন্দির মেরামত ও পুন্তকালয়সংরক্ষণ জন্ত কলিকাত! কর্পোরেশনের জান ২৫,৯০৭, 
(খ) পয়িষদের খণ পরিশোধার্থ দাঁন, ৩১৯৪৭, 

রাজ। স্ীযুক্ত হৃধীকেশ লাহ। বাছাছর ১১৬৪৬, 
মাননীয়” ব্রজেল্সলাল মি .. ৫০৯২. 

| ” শরচ্চঙ্জ বন্ধ ব্যারিষ্টার ৫০০৭ 

” কুমার শরতকুমার য়ায় ৫১০৭ 

*. সিদ্ধশ্বর ঘোষ ২৯০২ 

* রায় তারকনাথ সাধু বাহাছরা ১৯৯২ 
* যোগেশচল্র চৌধুরী ব্যারিষ্টার ১০০ঘ, 
* যোগেক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৩২. 

“ জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ ্ ২৫. 

" অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী ২৫৭ 

| “ অজিত ঘোষ এডভোকেট ২৬ 

মন্থামছোপাধ্যায় ডাঃ যুক্ত হুয়গ্রসা্গ শান্্ী ১১৭ 

৩৪৩১৭ চপ 
ই৮৪৪ ৭২. 
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(গ) 

জের 

জের 
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তার 

৮ ডাঃ ভূপেল্সনাথ দত্ত 
” দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 

সাধারণ তহবিলে দান 

১। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত 
২। মহাঁমহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শাঙ্্ী 
৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত 
১। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র বাছাছুর 

৫ শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ বন 

8৫ 

২৮১৪৪ ৭ 

৩০৩১. 

৬২ 

হি 

৫ 

৩০৪৭. 

২১১৩৬] 

৭৮৭. 

৫ 

১৬৮২|' 

৬। মহামহোপাধ্যায় যুক্ত হরগ্রলাদ শাস্ত্রী (২য় দফা) ১৭ 
৭। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রাঁয় 

৮। ৮” রায় বিপিনবিহারী বঙ্ছু 

৯। » ডাঃ উপেন্ত্রনাথ ব্রহ্মচারী 

১০ সত্্্রচন্্র ঘোষ মৌলিক 
১১। হরিছর শেঠ 

১২। রায় চুণীলাঁল বনু বাহাছুর 
১৩। ডাঃ একেন্নাথ ঘোষ 

১৪। ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী 
১৫। গোকুলচন্ত্র লাহ! 

১৬। অসৃল্যচরণ বিস্া ভূষণ 
১৭। মৃত্যুঞ্জয় তড় 

১৮। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 

১৯। হীরেন্্রনাথ দত্ত ( ২য় দফ |) 

২৪। কুমার ডাঃ নর়েন্নাথ লাহা 

 ২১। কিরণচন্ত্র দত্ত 

২২। হেরখচন্তর টমত্রেয 

১০০২. 

25৮২, 

১৩ ৫১ 

১৯৪২ 

১৪৪৭ 

৬৭ 

৫০২. 

৪6২. 

২৫২. 

৮৪৬ 

২৪৭. 

২৬. 

১৯% 
১৬৭ 
১০ 

৬ 

*১১৬]ও 

মোট ৩৭১৬৩।, 



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৩ সালের আয়-ব্যয়ের 
হিসাব পরীক্ষার মন্তব্য 

১৩৩২ সালের উদ্ধত্ত-_--_---(01961108 8512006) টাক ২৭৪ ৬২৮৪ 

১৩৩৩ সালের আয়----৩৯৯৪৮/৩ 

১৩৩৩ সালের বায়---”২৫৫৬২1০/৯ 
০১22 টাক ১৪৩৭৮।/৩ 

মোট * ৪১৮৪০॥৩১০ 

১৪০০২ টাকার মধ্যে ক্রীত কোম্পানী | 

কাগজ জন্ভ ক্যাশ হইতে প্রদত্ত ৪০ ০২ 

জমা কাগজ 
১৩৩৩ সালের উদ্বৃত্ত মোট ( 0199108 732127106 ) & ৪ ২২৪০|৬/১০ 

১৩৩৩ সালের বৎসর শেষে 
ক্যাশে মঞ্জুত------শ (0109105 73818100০ ) টাঁক। ১৫৬৩৪।,/, 

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত-_-_--+----- ১৪৯৯৯২ 

ম।ননীয় কোষাধ্যক্ষ না 
মহাঁশয়ের নিকট গচ্ছিত ৮ 

কার্ধযালয়ে মন্তুত ৪৯০৬)৯ 
ডাক টিকিটে 80৮৩ 

১৫৬৩৪,/১ 
মন্তুত 

কোম্পানী কাগজে ২৬৬*১২ 
ডাকঘরে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ৬৮/৯ ২৬৬০৬৮/৯ 

0109319% 739191906 2৪ ৪৮ ৩১এ ঠচজ্র ১৩৩৩, ৪২২৪০1৪/১০ 
১৩৩৩ লালে বিশিষ্ট ভাগারে উত্ধত্ত টাঁক। (0০193105 13915006) ৩১৫০৪।৯ 

কোম্পানী কাগজে ২৬৬৯০ 
ডাকঘরে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ৬৮৯ 
পরিষদ্ তন্কুঘিলে ৪৮৯৮৮ 

রি ৩১৫০৪।৯ (019219106 13512,906) 
১৩৩২ সালের বিশিঃ-তাগ্ডারে উদ্ত্ত টাকা! ৩২২৯৫৮৮৬ 
১৩৩৩ * গু আয় ৬৫৯১৬ 

এ ৩২৯৫৫1/৮৩ 

গু ত্র এ ব্যয় ১৪৫১/৩ 

'0108108 89190০6 5৪ ৪৮ ৩১এ টসে ১৩৩৩ ৩১৫০৪1৯ 
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হিসাব পুজ্ মুপু্ষরূপে পরীক্ষিত হইয়া! নিভূল প্রতিপন্ন কর!| হইয়াছে। 

কোম্পানী কাগজের দরুণ মজুত টকা ২৬২৬০০২। এ টাকার কোম্পানী কাগন্জ মিলাইয়া 

দেখা হইয়াছে । গত বর্ষের ওয়ার-বণ্ডের ১০০০২ টাকা যাহা তিহ|সিক শৌ।লক গব্ষেণার 

জন্ত মাননীয় স্বর্গীয় অধরচশ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহ! 

ভাঙ্গন হইয়ী মাননীয় কোষাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত ছিলপ। এই বৎসরে এ ১০০৭২ টরী্7 

এবং ক্যাশ হইতে প্রদত্ত ৪০০২ উীক্1 মোট ১০০২ উপক্চার ৫২ টাকা 

হার সুদূর ওয়ার-লোন ক্রম কর! হয়। মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট গত বর্ষের 

দরুণ ১০০০২ টীল্চাল্র ওয়ারবণ্ড ভাঙ্গন টাক এ বৎসরের 0001011)0 1)181)0৫ 

২৭৪ ৬২1৭/৪ টোোক্গাত মধো থাকায় এ বৎসর হিস।বের মধ্যে কেবল মাত্র ৪০০২ 

উাক্গাব্র কোম্পানী কাগজ ক্র করা হইয়াছে দেখ|ন হইল। 

াননীস্স ০কামাহ্যক্ষ আহাম্পম্সের লিক সক্ুত টাক? 
২২২৬।।৬/৯ তাহারই শ্বাক্ষরিত পাশ বইয়ের রসিদে দেখিয়াছি । সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে 

৬৯ মঞ্জুত আছে এবং দেণ্টাঁল ব্যাঙ্কের পাঁশ বইয়ে ১৪৯৯৯ মজুত আছে দেখিলাম। 
কার্ধযালয়ে ৪০৪৩/৯ টপ ক্রু মজুত আছে। ক্]াশে এত বেশী টাক মজুত থাকায় কারণ 

অনুসন্ধানে জাঁনিলাম যে, মাননীয় কোষ।ধাক্ষ মহাঁশয় কলিকাতায় না থাকায় কোন বাবদে 

চঠাৎ বেণী খরচের সম্ভাবন| বিবেচনায় ই ৪০৪৬/০১ ক্যাশে মন্ুত ছিল, পরে কোষাধ্যক্ষ 
মহাশয় কলিকাতায় আমিলে পরে খরচখরচ| বাঁদে উদ্ুত্ত টাক তাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। 

ত্র ৪০৪৪/৯৯ টাক! ১৩৩৩ সালের ঠ৪ত্র মাসের শেষে কার্যালয়ে মুত ছিল কি না, এই 

সম্ষষ্কে আমি মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে সার্টিফকেট লইতে ইচ্ছুক নই, 

কারণ, সম্পাদক মহাঁশয্প ১৩৩৩ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাবে নাম স্বাক্ষরিত করিয়। দিয়াছেন 

এবং এ টাক! পরে অন্ত টাকার সহিত মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাঁশদের নিকট পাঠান হইয়াছে, 

ইহাঁও দেখিয়া লইয়াছি। 
পরিষদের খণ পরিশোধার্থে এককালীন দানের তালিকায় ভুলক্রমে রায় চুণীল!'ল বন্থ 

বাহাছ্বরের নিকট হইতে ছুই দফে ০০২ টনক? করিয়। ১০০২ টাক] দেখান হইয়াছিল এবং খণ 

পরিশোধ খাতে ত্ঁ ১০০২ টীশক্ষণ ভুলক্রমে লেখা হইচাঞ্ছে, কিন্তু চুণী বাবুর নিকট হইতে 

কেবল মাত্র 3০২ টব পাঁওয়! গিয়াছিল এবং খণ পরিশোধ খাতে & 0০২ টি :1 খরচ 

হয়। এই ভুল স'শোধন €ওয়ায় ছিসাবের একটু পরিবর্তন ঘটগ়াছে, উহ! আমার জ্ঞাতস।রে 

হইয়াছে। | 
বিশিষ্ট ভাগ্ডারের ৪৮৯১৮০ উ+ক্চ1 পরিষর্ তহবিলে আছে দেখিলাম। এ টাকা 

পরিষদের দেনা । ক্যাশে ১০৫৬৩৪।/১ মজুত আছে। এটাকার মধ্যে মন্দির মেরামত 

অন্ত করপোরেশন হইতে প্রাপ্ত * ০০০০২ এবং অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৩০2৭২ 

টাকার কিছু অংশ -আছে। মন্দির মেরামত বাঁধদে কত খরচ হইবে, এখন বল! সম্ভবপর 
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নহে। পরিষদগৃহ সংস্কার অস্তে ক্যাশে কত মজুত থাকিবে এবং তাহ! হইতে বিশিষ্ট 

তাগ্ডারের জন্ত দেনা! ৪৮৯৮০ এবং আরও যদি কিছু দেনার সম্ভাবনা হয়, তাহা 

পরিশোধ হইবে কি না, তাহ। বল! হ্রূহ। তবে পরিষৎ “রিমেশ-ভবনকে ৯০৩০২,৮৬/৩ 

দাদন দিয়াছেন দেখিলাম। 

উপরোক্ত বিশিষ্ট-ভাগাঁরের জন্ত দেন! ব্যতীত পরিষদ আমানত জম! (10005£$) হিসাবে 

১০৮৮০ লইযাছেন। এই টাঁক। পরিষদ্কে ভবিষ্যতে প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং ইহাও 

পরিষদের দেন| (141201116169)। | 

এই দেনা ব্যতীত: বাজারে ২৭২ ৪।/০+৮০০২ ভক্ষণ) পরিষণ্দের দেনার (14910% 

11165) তালিকায় দেখিলাম। 

পরিষদের পাওনা (99০9)--টাদ। পাওন। ছিসাবে মোট. ১৬০০০ টাঁক। দাধারণ 

মভ্যগণের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে দেখিলাম। কিন্তু আমি বিশ্বাস, এ ১৩৩০০০২ 

টান্চান দশ ভাগের একভাগ আদায় হইবে না। আমার অনুরোধ, টাদ্া আদায় 
বিভাগের সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক মহাশয় মাননীয় সঙ্য মহোদয়গণের সহিত পরামর্শ 

করিয়া, এ টাকার মধো য।হ! কথনও আদায়ের সম্ভাবনা নাই, ভাহ। বাদ দিবেন। 

| পুস্তক ক্রয়-_-টাক। ৬১১৬৬ 
প্রতি বখসরে জ্রীত পুস্তক একথানি খাতায় লেখ! আবইক্ক মনে করিয়৷ একখানি নূতন 

থাত! আনাইয়! দিতে গত বৎসরে পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া- 

ছিলাম। এ বৎলর তিনি এ খাত আনাইয়! দিয়াছেন । এবং এ থাতায় এ বৎসরে ক্রীত 
৬৩১১৮%৬/৬ টাকার পুস্তক লেখ! হইয়াছে । আমি ভাউচার দেখিয়! ভাঁলিক1 মিলাইয়৷ লইয়! 

পরিষদের প্রধান পুস্তকের তালিকায় (910. 09.9105%6) ভূক্ত রহিয়াছে পরীক্ষ। করিয়াছি। 

হিসাব পরীক্ষ! সময়ে আমাকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। ন্ুদক্ষ হিসাব-রক্ষক 
শীযুক্ হুর্যযকুমার বাবু সুন্দরভাবে হিসাব প্রস্তত করিয়াছেন এবং আমার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি 

তিনি বিশদরূপে বুঝাইয়! দিয়াছেন। এ নিমিত্ত আমি তাহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। 

বদদেশের গৌরধ, সমুদয় বঙ্গবাঁপীর চিরআদরের বস্ত, স্থযৌগ্য কর্মাচারিগণের দ্বারায় 

পরিচালিত, বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষদের একটি দায়িত্বপূর্ণ কর্ম আমার স্তায় নগণ্য বাক্তির উপর 

প্রদান করায় আমি সমুদয় সভ্যগণের নিকট আভ্তরিক চিরকৃতজ্ঞ। আমি তাহাদিগকে ধন্তবাদ 

প্রদান করিতেছি এবং তাহাদের স্তম্ত এই দায়িত্বপুণ কর্ম আমি সম্পাদন করিতে সক্ষম 

হইমাছি, এই নিমিত্ত আমি নিজেকে গৌরবান্থিত মনে করিতেছি। আমার পরীক্ষার মন্তব্য মু 
আস্ত আমি আমার প্রণম্য সভ্যগণের সকাশে উপনীত হুইলাম। 

ভ্ীঅনাথনাথ ধোষ 
ছিলাৰ-পরীক্গক । 

২৬৮২৭ 
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১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ 

ত্সাস্ত 
চাদ 

প্রবেশিকা! 

পুশ্তক ও গ্রস্থাবলী বিক্রয় 

পত্রিক1 বিক্রয় 

বিজ্ঞাপনের আয় 

বিভিন্ন ভহবিলের সুদ 

আদায় 

এককালীন দান 
স্বতি-রক্ষার আয় 

পুস্তক বিক্রয়ের খরচ 

আদায় 

বিবিধ আয় 

ছু:স্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার 
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ব্বান্ম 

গ্রস্থাবলা মুদ্বণ ৩৬০ ০ 

পত্রিকাদি মুদ্রণ ১৫০০২ 
পুস্তকালয় ১৩৫০২ 

পুথিশাল। ৩৫০২ 
চিন্রশাল! ১০৬৯৬ 

বিবিধ মুর্দণ ১৫৩ 

ডাঁকমাশল ৭৫০. 

ইলেকটি ক আলোক ও 
পাখার বিল ১৭৫৯ 

স্বত্যদিগের ঘরভাড়। ৬০২ 
্ পোষাক ৪*. 

দণ্তর সরঞ্জামী ৫০২. 
নৃতন আসবাব ২৫ 

গাড়ী ভাড়! ১২৫৭ 
সাহিতা-সম্মিলন ২৫২৬ 
শ্বৃতি-রক্ষার ব্যয় ১৭০৭ 

পুস্তক বিক্রয়ের খর5 ২৫২২ 
বেতন 3৮5৪5 

চাদ] আদায়ের কমিশন ও 
গাড়ী ভাড়া ৫০ ৪২২ 

বিভিন্ন তহবিলের সুদ 
খাতে ১০৫০৬ 

হুস্থ-সাহিত্যিক-ভাগ্ডার ৬০২ 
বিবিধ ব্যয় ১০০৯৬ 
মন্দির মেরামত 
ও ভারব্দল প্রভৃতি ১৩০০০. 

1 ২৬১৩৫২ 

শ্রবগেক্সনাথ মিজ্র 
৩৩শ বাধিক অধিবেশনের 

স্ভাপতি। 



শাখা-পরিষদের কাধ্যবিবরণ 
রঙ্গপুর-শাখা”-২২শ বর্ষ ১৩৩৩ 

সভাঁপতি-_রাঁজ। শ্রীযুক্ত গোপাললা'ল রাঁয় বাহাছর। 

সম্পাদক--শ্রীযুক্ত হুরেন্চন্দ্র রাঁয় চৌধুরী । 

সভাপতি মহাশয় ৫০০২ দিয়া আজীবন-সদস্তপদ ও পৃষ্ঠপোষকের পদ গ্রহণে সম্মতি 
দান করিয়াছেন। | 

স্থানীয় ডিট্রাট বোর্ড শাখার চিত্রশালাটী রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত ২৫২ হিসাবে এক বদর 

7৩০০৯ বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

ৃ্ মহামছে।পাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাঁথ বিস্তাবিনোদ তত্ব-সরদ্বতী এম এ মহাশয়ের সভ- 

পতিত্বে শাখার বাঁধিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছিল। ূ 
 সদস্-সংখ্যা__আজীবন-সদস্ত--১, বিশিষ্ট-সদগ--৩, সহায়ক-সদন্ত--৪, অধ্যাপক-দদস্ত 

৪, এবং সাধাঁরণ-সদস্ত --১২০ | | 
.. শ্বতিরক্ষা_অমহামহোপাধ্যায় পগ্ডিতরাজ যাঁদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশযের মর্শর-মূর্তি নির্মাণের 

জন্ত রাধাবললভের জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় ১০২ দাঁন করিয়াছেন এবং 

এই টাক ভাস্করকে অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে । 

অধিবেশন-সংখ্যা বিশেষ ১, মাসিক--৭। 

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ-_ 
১) কঙ্কাল-মঙ্গল আবৃত্তি-_-শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র এম এ। 

২। গোবিন্দদাসের কড়চ৷ গ্রস্থের প্রতিবাদ" শ্রাধুক্ত নিত্যগোপাল রায় বি এল। 

৩। ইন্জ্রপালের তাম্রশাসন--মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শুধুক্ত পল্মনাথ বিছ্ভাবিনোদ 

“ তত্ব-সরম্বতী এম এ। 

৪ | শেষ যুগে উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যচচ্চা ও সাহিত্যসেবী-শ্রীযুক কেশবলাল বনু । 
৫। সাহিত্যিক চিত্বরঞ্জনের জীবনী- শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী । 
৬। *মাল্য+, 'মালঞ্চ' ও 'সাগর-সঙ্গীতে'র সমালোচনা-_শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ সেন। 

৭। রঙ্গপুরের ধারাবাহিক ইতিহাস- শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী। 

৮। বীঙ্গাল! সাহিত্যের গতি - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাঁচরণ সামাধ্যায়ী। 
৯) মতস্তের চাঁষ-শ্ীযুক্ত মধুরানাথ দে। 

১*। গোপালন-- বর প্র । 

শোক-সভ।--(ক) এহরগে।পাঁল দীস কু, (খ) ৬শরতচন্ত্র চৌধুরী বি এ, (গ) ৬খান 



সাংবমরিক ] কাযয-বিবরণ ৫১ 

বাহাছুর ভস্লিম্উদ্দীন আঁহম্ম্শ বি এল এবং (ঘ) ৬হরিমোহন বন্থু মহাশয়গণের পরলৌকগমনে 
শোঁক-সভ। আহত হইয়াছিল। 

আস্স-ব্যয়--গত বর্ষের তহবিল ১০১৬৩, বর্তমান বর্ষের আয় ২১১1/৭ মোট আয় 

১২২৭1৬৩, বর্তমান বর্ষের ব্যয় ২১১1/০। উদ্বৃত্ত ১১৬৮৩ টাঁকাঁর মধ্যে জমিদারী ব্যাঙ্কে 

১০০৯২ জম! দেওয়া আছে এবং ১৬৮৩ সম্পাদকের হস্তে আছে। 

গৌহাটি-শাখা--১৮শ বর্ষ, ১৩৩৩ 
সভাপতি-__অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সবরেজানাথ চট্টেপাধ্যাম্ব এম এ। 
সম্পাদক- * শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ। 

অধিবেশন-সংখ্যা -৬ | পঠিত প্রবস্থ, কবিতা এবং লেখকগণ__ 

১। রবীল্নাথের সহনশীলতা--শ্রযুক্ত তারিণীকমল পঞ্ডিত বি এ। 
২। হিমালয় ভুগোল__ * সত্যভূষণ সেন। 

ও৩। ব্রঞ্গোপীর সাঁধন। ও সিদ্ধি-- ” হরিজীব্ন গোস্বামী | 

৪। চুরির উপদ্রব (গল্প) ”» সত্যনূষণ সেন । 
৫।| জাপানে শিক্ষার ইতিহাস ৮ ভূবনমোহন সেন এম এ। 
৬। বঙ্গ-দাহিত্যে আর্ট _- * তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ। 

৭। শ্রাকলউনের দক্ষিণ মের 
অভিযান-_- * সত্যভূষণ সেন। 

৮। বৈজ্ঞানিক চুটকী-_ * সুরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ। 
৯। আহোম ব্রিটিশ ইতিহাসের 

কয়েকটি কথা-_- ” ভুবনমোহুন সেন এম এ। 

১৪। ভাস্করাচার্ষে/র লীপাবতী-- ৮” তারকেশ্বর ভট্র।চার্ধ্য এম এ। 
১১। বাংল! সাহিত্যের গতি 

ও পরিণতি-_ ” তাঁরিণীকমল পণ্ডিত বি এ। 

১২। বিজ্ঞানানন্দের শপ্প-- » স্থরেল্্রনাথ চট্রোপাধ্যায় এম এ। 

১৩। কবিভা--- ” সঙ্যভুষণ সেন । 

১৪। স্থৃতি (কবিতা )-- * হরিজীবন গোম্বামী | 
(জোর টির 

মেদ্দিনীপুর-শাখা--১৪শ, বর্ষ ১৩৩৪ 

সভাপতি--৪যুক্ত মনীধিনাথ বন সরম্বতী এম এ, বি এল। 

সম্পীদক-_ * নলিনীনাথ দে। 

সদন্ত-সংখ্য| ১৪৭, অধিবেশন-সংখ্যা ৫৩ (সাপ্তাহিক ২৭, মাসিক ৩, কাধ্যনির্বাহক- 



৫২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ধের 

সমিতি ৭, প্রবন্ধ-নির্বাচন-সমিতি -৭, নাট্য-দমিতি ৪, অভ্যর্থনা-সমিতি ৩, বিশেষ সাধারণ 
অধিবেশন ১ এবং অনুসন্ধান-সমিতি ১)। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১২৭০ । 

শাখার চতুর্দশ বর্ষের বাধিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় 

সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 
আয়-ব্যয়স্আয় ২৬৯৮৮০১ ব্যয় ২৪৬/৮১২)০ | 

নদীয়া-শাখা ১৩৩৪ 

সভাপতি-_রাঁয় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তাল বাহাদুর বি এ, এম বি। 

সম্প।দক- শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল । 

সদস্য-সংখ্যা-৩৪, অধিবেশন-সংখ্য|--৬, আয়--৪৭২, এবং ব্যয় ৪৭২ । 

পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ-_ 
১। প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার উদ্ভব ও বিকাঁশ- শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার ভৌমিক । 
২। সাহিত্যে স্বেচ্ছাচাবিত।-- এ এ | 

৩। রামায়ণ (আপদিকাওড)--রায় শ্রযুক্ত দীননাথ সাগ্ভাল বাহাছুর বি এ, এম বি। 
৪ | কর্তব্য-সমস্য।_-শ্বুক্ত গিবীল্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় | 
এতদ্বতীত বাধিক অধিবেশনে শুযুক্ত। মরল। দেবী বি.এ'মহাঁশয়। সভার নেতৃত্ব করেন। 

তিনি তাহার অভতিভাষণ পাঠ করেন এবং বালিকাগণ শরত-বন্দনার গান ও আবৃতি করেন। 

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের বিদেশধাত্র/ উপলক্ষে অভিনন্দন দেওয়! হয়। গিনি 
সঙ্গীতকলা! সম্বন্ধে বতুতা করেন এবং শ্রীযুক্ত কাজি নজরুন ইস্লাম ও শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত 

সরকার গান করেন। তৎপরে শ্রীধুক্ত স্থহদ্কুমার রায় ও শ্রীযুক্ত শরৎচক্জ পণ্ডিত (মহাশয় 

ব্যঙ্কৌতুক করেন। . 
এতদ্থতীত ৬রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ কর হয়। 

উত্তরপাড়া ( হুগলী )-শাখা--বঙ্গান্দ ১৩৩৪ 

সভাপতি-শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী । 
সম্পাদক-- ” ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় | 

সদস্য-সংখ্য|--৮*, পরিচালন-সমিতির সভ্য-সংখ)---১২। 

অধিবেশন-সংখ্যা_পরিচালন-সমিতি--১০ এবং সাধারণ অধিবেশন--৪ | 
অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ-  . 

১। সমবায় ও গ্রামের উন্নতি-ভীযুকত আশুভোধ দত্ত বি এস্-সি। 

২। পুজা ও জন-সেবা-_ * ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। 
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এতহ্যতীত বিজয়! দূশমীতে সঙ্গীত-সশ্মিলনী হয় এবং শ্রপঞ্চমীতে বানী-বননন।? কবিত। পাঠ 

এবং আবৃতি গ্রভৃতি হয়। 

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের আয়োজনে “হুগলী জেল! পাঠাগার-সম্মিলনে!র দ্বিভীয় 

অধিবেশন উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি এস্সি 

মহাশয় অভ্যর্থনা'সমিতির এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয় সম্মিলনের 

সভ।পতি হইয়াছিলেন। হুগলী জেলার ৪*টি পাঠাগার হইতে প্রতিনিধি এবং কলিকাত। 

হইতে বছ সাহিত্যিক এই সন্মিলনে যোগদান করেন। অধিবেশনে বহু প্রবন্ধ পঠিত হয় 
ও বিশেষজ্ঞগণ বক্তৃতা করেন। এই সম্পর্কে একটি প্রদর্শনী হয়। তাহাতে বরোদ রাজকীয় 

পাঠাগার, বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চন্দননগর পুস্তকাঁলয়, বীাশবেড়ে পাঠাগার, ইম্পিরিয়াল 

লাইব্রেরী প্রত্তৃতি বহু প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদর্শনের জন্ত পুস্তকাদি ও লাইব্রেরী গঠন ও উন্নতি 

সম্পকাঁয় চিত্র ও পুস্তক আসিয়াছিল। 

পুস্তক-সংখ্য।-_-বর্ষশেষে প্রায় ৩৫*০ পুস্তক পাঠাগারে রক্ষিত ছিল। 

পরিষদ্ মন্দিরে টবছ্যতিক আলোক সংযোজিত হইয়াছে। 
আয়-ব্যয়__আয় ৪৪১৯, ব্যয় ৪১৭৪৩ উদ্বৃত্ত ২৩০৬ । 

এতদ্যতীত উক্ত সম্মিলন সম্পর্কে ১২৫২ বিশেষ সাহীযা পাঁওয়। গিয়াছিল এবং ভাঁহ। উক্ত 

কার্ধ্েই ব্যয়িত হইযাঁছে। 





চতুস্্িশ ভাগ]. [ চতুর্থ সংখা 

সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিক! 
: (ত্রৈমাসিক ) 

পত্রিকাধ্যক্ষ 

আনরেন্দনাথ লাহ। 

সূচী 
( প্রবন্ধের মতামতের দন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন) 

১। সরস্বতীর বলি ১... শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিদ্যা ভূষণ ১১৩ 
২। সংস্কত-সাহিত্য-পরিষদে 

বাঙ্গালা পুথি ... শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ ২২৩ 

৩। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ভন ... শ্রীযুক্ত রমেশ বস্থ এম এ ..... ২৩৩ 

৪। অনুমতি দেবী শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম এ ১৮১৪ ন 

€1। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে 
একটি কথা ... শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ধ এম এ, এফ জি এস ১৫৭ 

৬। ফরিদপুর কোটালিপাড়ার | 

গ্রাম শব্দ ১... শ্ীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ ২৩০ 

চ্ষ্গভীদকাছেলল্ স্পক্ষাজ্ব্লী 
স্বীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-সম্পাদিত ও পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত 

চস্তীদ্দামের পদাবলী নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে । সম্প্রতি পরিষৎ স্থির করিয়াছেন যে, অভিজ্ঞ 

সম্পাদকসজ্ঘের দ্বারা সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করা 

হইবে । এই গ্রন্থ নির্দিষ্সংখ্যক মুদ্রিত হইবে : ধাহারা এই গ্রস্থ লইতে ইচ্ছা করিবেন, 

তাহারা নিয়লিখিত ঠিকানায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের নামে ১ এক 

টাক! পাঠাইয়। গ্রাহক শ্রেণীতুক্ত হউন । 

প্রাচীন পৰি্র তীর্থ 
গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ভ্রীত্রীসিদ্ষেশ্বরী কালীমাতাঁর 

মন্দির । ইহা একটি বন্ুপুরাতন সিদ্ধলীঠ এবং বলয়োপগীঠ নামে জনশ্রুতি আছে । 

এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আঙ্চে। দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল_-ভৈরব । ই, আই, 

আর, হুগলী-কাটোয়। লাইনের জীরাট স্টেশনের অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির | 

| সেবাইত-_্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় । 
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দ3স্থ-মাহিতিক-ভাগ্ডার 
কতিপয় সহদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদে ছুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহাধ্য 

করিবার জন্ত একটি ভাগ্ার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্যাস্ত এই ভাগ্ডাবে শ্রীযুক্ধ পুলিনবিহারী 
দত্ত মহাশয় ২১০০২ দুই হাজার এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯. টাকা দান 

করিয়াছেন। এতত্বতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লন্ধ অর্থ এই ভাগারে জমা হয় 
(ক) বৃন্দাবন-কথা-_ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহা'রী দত্ত । মূল্য--সাধারণ পক্ষে ২।* সদস্য পক্ষে ১৪ 
(খ) মেঘদূত (মূল, অন্থয় ও পদ্যান্থবাদ )--শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ ১২ ৪ 
(গ) খতু-সংহারম্ (মুল, টাকা ও পল্ভান্থবাদ )৮ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব ১২ ১২. 

" (ঘ) পুষ্পবাণবিলাসম্ (মূল ও পদ্যান্থুবাদ ) ,, বিধুভূষণ সরকার [%৯ 1%, 
(উ) উত্তরপাড়া-বিবরণ » অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | 1০ 
(চ) ভারত-ললনা! » রামপ্রাণ গুপ্ত //০ 1/* 

৩০ উস 

৬ব্যোমকেশ মুণ্তফী মহাশয়ের স্্তি-রক্ষার জন্য কৰ্কি-্ঘুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার রচিত অন্ন! পরিষৎকে দান করিয়াছেন । মুল্য ॥০ 

পরিষদের সাধারণ-ভাগ্ডারের পুষ্টির জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাহার রচিত ভ্ভীস্মাশ্জ্জ্ব 
(১ম ও ২য় খণ্ড) দান করিয়াছেন। মুল্য ১২ 

বজীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার প্রকাশিত এবং স্বর্গীঘ্ম পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবন্তি- 

প্রণীত গোৌড়েক ইতিহাস, ১ম খও-হিঙ্ছু চাদর এবং ২য় খণ্ড-_মুসল- 
মান রাজত্ব ১।০। রি 



(৩) 
“অপ্রকাঁশিত-পদ-রতীবলী” ও “রস-মঞ্জিরী” 

ধাহার! বৈষ্ণব-কবির পদাবলী-পাঠের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে চাহেন, তাহাদের 

“গীতগোবিন্দ,” “পদ কল্লপতরু” প্রভৃতি গ্রস্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্ত্ীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ 

নহাঁশয় কর্তৃক সম্পাদিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় শতের অধিক উৎকৃষ্ট 

অপ্রকাশিত পদাবলী-পূর্ণ স্থবিস্তৃত ভূমিক1, পদ-স্থচী, রূস-স্থগী ও শব্দ-কৌষ-সম্বলিত 

“অপ্রকাশিত পদ রত্বাবলী' ও রস-শান্সে অতুলনীয় সংস্কৃত গ্রস্থ ভাম্দত্তের রস-মঞ্জরীর বিস্তৃত 

ভূমিকা, সুচী ও রস-বিশ্লেষণ-সম্বলিত ন্ুমধুর পছ্যানবাদ পাঠ না করিলে চলিবে ন|। 

"অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” ঢাক। বিশ্ব-বিগ্ভালর়ে 'বাঙ্গাল। ও সংস্কৃত” শাখার বি, এ পরীক্ষার 

অন্ঠতম পাঠ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । কবীন্্র রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ প্রসংশা-স্থচক 

অভিমত হইতে কয়েক পডক্তি নিয়ে উদ্ধত হইল। 

“টব্ঞ্চব-সাহিত্য-প্রকাঁশ-কার্যে আপনার অধ্যবলায়, গবেষণ। ও (নপুণ্য বঙ্গ-সাহিতোর 

প্রভৃত উপকার করিয়াছে; এ সম্বদ্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার 

করিবেন ।৮-_ রবীন্দ্রনাথ 

“এই সকল অপরিচিত পদ-কর্তাদের পদ বাস্তবিকই বত্বাবলী; অসাধারণ কবিস্ব-প্রভায 

সমুজ্জল। বাংলার প্র।চীন যুগের প্রত কবিত্ব-রল-উৎস এই সব টবষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য- 

রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে |” প্রবাসী 

“রস-মঞ্তরীতে নায়ক-নায়িকার স্থবিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ বিবৃত হইয়াছে । সেই বিবরণী অপূর্ব 

কবিত্ব রসে মণ্ডিত। »* * * রস-শান্ত্রবিষয়ক এই গ্রস্থথানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া 

তিনি সাহিত্যান্ুরাগী ব্যক্তিমাজ্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন ।৮--ভাঁরতী 

“অন্থবাদে সতীশবাবুর স্থুনাম কেবল রক্ষিত হয় নাই, বন্ধিতই হইয়াছে । এই 

রস-মঞ্জরীতে কেবল আদিরসেরই সোদাহরণ বর্ণনা আছে। আদি-রসের নামে ধাঁহার। 

শিহরিয়া উঠেন, তাহাপ্দিগকে এই গ্রস্থ পড়িয়া রুচি-সংস্কার করিতে আমরা অনুরোধ 

করি ।",--হিতবাদী 

মূল্য যথাক্রমে ২২ টাকা ও 8০ আনা । 

গুরুদাসবাবুর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত প্রেসে ও ঢাকেন্ধরী মিল পোঃ, ঢাকা, 

শ্রীযুক্ত ঘতীনচন্দ্র রায় এম এ ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। 



ল্পোজন্নহিশন্নী নাল্লীষ্মজ্জতন ম্সিজ্তিন্্ মুখপত্র 

বজলন্বনী 
অগ্রহায়ণ সংখ্য। হইতে বদ্ধিত আকারে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধ, 

গল্প ও কবিতায় এবং চিত্রে স্থুশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। 
বঙ্গলাহিত্যের লব্বপ্রতিষ্ঠ লেখিক। 
ঠাকুর-পরিবারের প্রখ্যাতনামা বিছ্বধী 

জ্রীষ্মতী হেক্মভনতা দেল্রীস্লম্পীছিত । 
মহিলাদের উপযোগী এবপ সর্ধাঙ্গস্থন্দর মামিকপত্রিকা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় 

প্রকাশিত হয় নাই। কন্তা, বধূ, গৃহিণী, প্রত্যেকের অবশ্ঠ পাঠা। এই পত্রিকা পাঠ 
করিলে মেয়ের ঘরে বসিয়া ভারতের এখৎং সমগ্র জগতের মহিলাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও 

উন্নর্তির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। আর বাংলার গ্রামে গ্রামে মহিলা-সমিতির 

ভিতর দিম] যে কম্মের শ্োত প্রবাহিত হইয়। জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছে, 
তাহার সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।০ ॥ ভি-পিতে” ৩৮০ 

্ম্যান্েজী বর, ক্ষ তলস্গমী', 
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা । 

পশ্চিমবঙ্গের বোট, ব্যাস ব্রাহ্মণ । 
(প্রাচীন গৌড়ব্রাঙ্ষণ ইতিহাস ) 

বাঙলার “গোড়াছ্য-বৈদিক” ব্রাহ্ষণসমাজের পশ্চিমধঙ্গীয় শাখা, ব্রহ্মার মানসপুত্র 
মহর্ষি বোঢ়র বংশধর “ব্যাস-বৈদিক” ব্রাঙ্মণগণের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশিত 
হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের প্রথমাংশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে ;_ ব্রহ্মলোক, 
মহর্ষি বোঢ়র জন্ম, ধডমস্ত্র ও ১৮শ পুরাণপ্রণেতা মহর্ষি বোট, দ্বাপরাদিতে পুরাণ ও 
উপপুরাঁণের উৎপত্তির ইতিহাস, বে।ঢুর ব্যাস" উপাধি, সরযূতীরে ব্রদ্মলো কত্রষ্ট বোট, 
কোশলদেশে সরযৃতীরে গৌড়দেশ, বোঢ়র ও্বমুনিকন্তা বিবাহ, বোঢ়র পুক্র মহাতপা 
বোচুর বেদব্যাস দ্বেপায়নের নিকট বেদপাঠ, বোঢ,র নয় পৌজ ও জামাতৃত্রয়ের মহর্ধি 
টজৈমিনির শিষ্যত্বগ্রহণ ও সামবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যয়ন, বেদবেদাঙ্গপারগতা, চন্দ্রবংশীয় 
দৃঁপতি শাস্তন্ধ ও ত্রদ্ষশীপগ্রস্তা গঙ্গার বিবাহে বোঢ়র পৌল্র মহর্ষি হংশের মন্ত্রপাঠ, 
বোঢবংশধরগণের যুযুৎস্থ, বিছুর ও যছুবংশীয়গণের.যাজকতা ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, তাহাদের গৌড়- 
বঙ্গবিজয়, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে গৌড়দেশ, গড়ে বোট, ব্রাঙ্ষণ উপনিবেশ, গৌড় ও বোড়, 
ব্রা্মণসশ্মিলন, গৌডব্রাহ্গণের গোত্র ও প্রবর, সামবেদীয় কৌথুমশাখীয় বোঢু, ব্রাঙ্মণ ও 
যজর্কেরদীয় কান্ধ ও মাধ্যন্দিনী শাখাধ্যায়ী গৌড়ত্র!ক্ষণ, কাশ্মীর দেশ হইতে শ্রীহট্ে গৌড়- 
ব্রাহ্মণ উপনিবেশ, পশ্চিমভারতীয় ও বঙ্গদেশীয় গৌড়ব্রাহ্মণ, গৌড়ে বেদ ও পুরাণ 
শাস্্ীলোচনা, গৌড় ও বোচঢ়, ত্রাঙ্গণগণের ব্যাস শ চক্রবর্তী আখ্য। প্রাপ্তি । দ্বিতীয়াংশ 

য্তস্থ। গ্রস্থথানি বন গবেষণাপুর্ন এঁতিহাসিক তব্বে পরিপূর্ণ। মূল্য প্রতি খণ্ডাংশ 
।* চারি আনা মাত্ত্র। 

গৌড় রিসাচ্চ সোসাইটা, ২8785 চক্রবর্তী । 
৫1২।১ জয়নারায়ণ বাবু ও আনন্দ নি ০৮৬১৮১৬৪ 

দত্ত লেন, খুরুট, হাওড়া । বোড়, শ্রীবিমলাচরণ মিশ্র চক্রবর্তী । 



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 

৫জক্নাত্িশ্চ ) 

চতস্ক্িংশ ভাগ 

পাত্রকাধ্যচ্ষ 

শ্রীনরেক্দনাথ লাহা! 

২৪৩।১ আপার সাকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির 

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত । 

১৩৩৪ 

গ্রাহক পক্ষে বারধিক মুল্য ৩২ তিন টাক ] [ মফং্মলে ৩৭, তিন টাকা ছয় আন । 

প্রতি সংখ্যার মুল্য. ॥* বার আন! । 
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১১। 

১২। 

১৩ 

১৪ । 

১৫। 

১৬। 

১৭। 

১৮ 

চতুন্তিংশ ভাগের সুচী 

প্রবন্ধ লেখক 

অচ্ছমতি দেবী .*. শ্রনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম্ এ 

অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী .. শ্রীহরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব 
অপ্রকাশিত পদরত্বা বলী- 
সম্পাদকের নিবেদন ...  শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ 
অপ্রকাশিত পদরত্বাবলীর 

উপর মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য .. শ্রহরেক্ষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব 

কবীন্দ্র রমাপতি ...  শ্রীমগাঙ্কনাথ রায় 
চণ্ডীদাসের কুষ্ণকীর্থন ... শ্রীরমেশ বস্থ এম্ এ 

জৈনদর্শনে ধশ্ম ও অধর *** শীহরিসত্য ভট্টাচাঁধা এম্ এ, বি এল, 

জ্ঞান উৎপাদ--প্রাচ্য ও 

প্রতীচ্য রর শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য 
দীন চণ্ডীদাস (২-৩) ... শ্রীমণীন্দ্রমোহন বস্থ এম্ এ 

প্রজানিয়মনে ও স্ুপ্রজা বন্ধনে 

জ্যোতিষের প্রভাব ***.  শ্রীগণপতি সরকার বিগ্যারত্ব 

ফরিদপুর--কোটালীপাড়ার 

গ্রাম্য শব্দ রঃ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম্ এ 
বীরভূমের প্রাদেশিক 

শবসংগ্রহ ... শ্ীগৌরীহর মিত্র বি এ 

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বদ্ধে 
বাঙালীর ধারণা ... শ্ররমেশ বস্থ এম্ এ 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে 

একটি কথা. ..' শ্রহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ. জি এস্ 
শব্দ-সং গ্রহ রঃ মোল্লা শ্রীরবীউদ্দীন আহমদ্ 
শ্রীকর নন্দী. বিজয় পণ্ডিত 

ও সঞ্চয় কবির মহাভারত... শ্রীবসন্তকূমার চট্টে।পাধ্যায় তাষাতত্বনিধি এম্ এ 
সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে | 

বাঙ্গালা পুথি  ... শ্রীচিস্কাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম্ এ 
সরম্বতীর বলি .* জীঅমূল্যচরণ বিস্যাভৃষণ 

পা 
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সরস্বতীর বলি 
দেবীত্রয় 

প্রধান যাগের পূর্ধে কতকগুলি যাঁগের অনুষ্ঠান করিতে হর। এইরূপ অনুষ্টেয় 

যাগের বৈদিক নাম প্প্রধাজ”'। ইষ্টিযজ্ছে এই রকম প্রযাজ পাঁচ্টী, পশুযাগে এগারটা। 

এগারটী প্রধাজে এগার জন দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। এই যাজ্যামস্ত্রের 

নাম 'আত্রীমন্ত্র আর এই এগার জন দেবতাকে বলে 'আপ্রীদেবতা”। একাদশ আতপ্রীদেবতার 

নাম-_ইড়, ত্বষ্টা, দেবীন্রয় ( ইড়া, ভারতী, সরম্বতী ), উষাসানক্তা, তনৃনপাৎ্, দৈব্যহোতারা, 

নরাশংস, বহিঃ, বনম্পতি, সমিৎ ও স্বাহারৃতি । অষ্টম প্রযাজের দেবতা ইড়া, ভারতী ও 

সরস্বতী । এই প্রযাজে এই তিন দেবীর যজন হয়।* ঞণ্েদের দশম মণ্ডলের ১১৯ স্ুক্ত 
আগ্রীস্ত্ত। ইহার ৮ম খক্ ইড়া, ভারতী ও সরম্বতী,_ এই দেবীত্রয়ের মন্ত্র। এই মন্ত্র 
উপদেশ করে-_ 

“অ। নো ষজ্ঞং ভারতী তুয়মেতু ইড়ামনুঘদিহ চেতয়ন্তী | 
তিল্রো দেবীবহিরেদৎ স্তোনৎ সরস্বতী স্বপসঃ সদন্ত ॥৮ 

দেবী ভারতী শীত আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন; মন্থষ্য যেমন আগমন করে, 

তেমনই দেবী হড়া এই যজ্ঞের কথা ম্মরণ করিয়া আগমন করুন। তাহারা দুই জন এবং 

সরস্বতী চমৎকার বম্মকারিণী, এই তিন দেবী আগমন করিয়া সম্মুখের সথখগ্রদ কুশাসনে 

উপবেশন করুন । 

ইড়া ও ভারতী টিক নরস্বতীর নিত্যসহচরী। সরস্বতীস্ত্ত বাদ দিয়া অন্যান্ত 

স্থক্তের ৪০টি মন্ত্রে সরশ্বতীর স্তি আছে । এগুলির মধ্যে অধিকাংশ মন্ত্রেই সরস্বতীর সঙ্গে 

ইড়া ও ভারতীর নাম পাওয়া যায়। আচার্য্য সায়ণ ১.১৩,৯ খগ্ভাষ্যে বলেন, “ইড়াদি- 

শব্বাভিধেয়াঃ বক্িমূর্তযস্তিত্রঃ*_- ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অগ্নির তিনটী শিখা বা মৃত্তি- 
বিশেষ । তিনি ১, ১৮৮. ৪ খগ্ভাষ্যে বলিয়াছেন, ইড়া পৃথিবীসন্বদ্ধিনী, ভারতী আদিত্য- 

সম্বপ্ধিনী এবং সরম্বতী ছ্যলোকসন্বদ্ধিনী বাগ্দেবী। তিনি আবার ১. ১৪২.৯ খগ্ভাষ্যে 

বলিয়াছেন, এই দেবীত্রয় আদ্দিত্যেরই প্রভাবিশেষ । অন্যত্র ১, ১৩. ৯ খগ.ভাষ্যে বলিয়াছেন, 

ইড়া বিষ্ণুপত্ৰী পৃথিবী, ভারতী ভারতপত্বী এবং সরশ্বতী ব্রদ্ধার পত্বী। এঁতরেয় ক্রাক্ষণ এই 
তিন দেবী সম্পর্কে বলিয়াছেন,__ প্রাণ, অপান ও ব্যানই এই তিন দেবী । 

খর্থেদের একটী কে (১. ১৪২. ৯) ইড়া, ভারতী, মহী ও সরস্বতী, এই চারি দেবীর 

"* এতরেয় ব্রাহ্মণ, ২য় পঞ্চিকা। ৪র্ঘ খণঁ, ৬ অধ্যায়। 

২৮ 
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নাম 'একসঙ্গে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। একটা (১. ১৩. ১) খকে আবার ভারতীকে বাদ 
দিয় ইড়া, সরস্বতী ও মহীর স্তব করা হইয়াছেগ। 

ইড়। ভারতী, সরস্বতী ক্রমশ: অভির হইয়া পড়িলেন। ক্রমে দেবী সরস্বতীতে 

সকলের গুণ আরোপিত হইল। দেবী সরশ্বতী প্রধানা হইলেন। ভারতবাসী বৈদিক 

যুগ হইতে এই সরম্বতীর আরাধন! করিতে আরম্ভ করেন। আজও সমগ্র ভারত তাহার 
ভক্ক। বৈদিক দেবদেবী সম্মানে, পূজায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছেন । 

কিন্তু সরম্বতী সুদূর বৈদিক কাল হইতে আজ পধ্যস্ত সমভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। 

সারস্বত সত্রর 

বৈদিক যুগের খধিরা, রাজারা এবং সাধারণ লোকেরা সরম্বতীতীরে যজ্ঞ করিত। 

আর সে সময় পাচটী জাতি সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিত। এই “পঞ্চজাতা বধয়স্তী” 

(৬, ৬১, ১২) সরস্বতীর বরে তাহারাও বড় হইয়া উঠ্ভিল। পাঁচটা জাতির উল্লেখ আমরা 
অনেকবার বেদে পাইয়াছি। তাহাদিগকে বেদে 'পঞ্চজাতাঃ?, পঞ্চজনান, “পঞ্চজনয়ঃ 

পঞ্চকষ্টয়:, প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই পঞ্চজাত যে কাহারা, তাহ! লইয়! 
অনেক তর্ক আছে। কেহ বলেন, তীহার! গন্ধর্্ব, পিতৃ, দেব, অস্ত্র ও রাক্ষণ। কেহ 

বলেন, তাহারা চারি জাতি ও নিষাদ। কেহ আবার অন্য রকমও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্ত 

এ সমন্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে বৈদিক উক্তির সঙ্গতি আদৌ হয় না। বেদে কয়েক জায়গায় 

পাচটী জাতির নাম একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পাচটা জাতি-_-অন্, ক্রহা,, পুরু, 
তুর্বস্থ ও যু । খুব সম্ভব ইহারাই পঞ্চজাতা। ইহাদের পুরোহিত ছিলেন খষি 'অত্রি”। 

ইহারা অগ্নি, সোম, মিত্র, ইন্দ্র ও সরম্বতীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিত। আবার বেদে পাওয়া 
ষায়। “পঞ্চজনয়া বিশা” - (৮,৫২৭) ইন্ত্রকে আহ্বান করিত, ইন্দ্র ছিলেন 

সৎপতিঃ পঞ্চজনয়£' ( ৫, ৩২, ১১)) অগ্নি ছিলেন 'পঞ্চজনয়ঃ পুরোহিতঃ” (৯, ৬৬, ২০); 

বেদে (১. ১১৭, ৩) অন্বিকে বলা হইয়াছে “ধধিং পঞ্চজনয়ম্ঠ । এই পঞ্চ জাতি সরম্বতীর 

অতিপ্রিয় ভক্ত ছিল। 

খষধির! সরম্বতীর উপাসনা করিতেন, ত্বাহার তীরে যজ্ঞ করিতেন। ক্রমে তাহারা 

সরম্বতীর জন্ত যজ্জ আরম্ভ করিলেন। যেস্থানে সরস্বতী বালুকামধ্যে লুপ্ত হইয়াছিলেন, 
তাহার নাম হইল “বিনশন+। এই বিনশনের দক্ষিণ কূলে যী তিথিতে সারম্বত সজ্রের 
ব্যবস্থা খষিরা করিলেন। লাট্যায়ন শ্রোতহুত্র (১০. ১৫. ১) উপদেশ করিলেন,-প্দক্ষিণে 

তীরে সরম্বত্যা বিনশনন্ত দীক্ষেরন্ সারম্বতায় ষষ্ঠ্যাৎ পক্ষত্তেতি গৌতমঃ1”৮ এই সারম্বত 
সন্তে পত্বীশালা, শামিত্র, সদঃশালা, আত্মীশ্র, সমস্তই চক্রাকীর করিয়। তৈরী করা হইত। 
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সদে। যজ্ঞাগারং চক্ীবদাকারং ভবতি ।--শা. শৌ, স্থত্র ১৩. ২৯, ৭ 

আগ্মীধমপ্যাগারং তথৈব চক্রীবদাকারং ভবতি ।-_-১৩.২৯৮ 
উল্্থলবুগ্নাকারে। যুপো! ভবতি ।--১৩.২৯,৯ 

এই সারম্বত সত্রে সরন্বতীর জন্ত একটা “মেধী বলি দিবারও ব্যবস্থা হইল। এই বলি 

সৌন্ত্রামণীযাগেই বিহিত হইল। শাহঙ্থায়ন ব্যবস্থ। দিলেন,__ 
“তস্য সৌত্রামণস্াস্বিনঃ পণুলেহিতেন বর্ণেন বিশিষ্ট: সারম্বতী চ মেষী ইত্যেতৌ 

পশু উপালন্তৌ সবনীয়ন্ত ।_-১৩ ১৩১ 
নানা দেবতার নিকট অনেক রকম বলির ব্যবস্থা আছে। ইন্দ্রের নিকট গে৷ ও মহিষ 

বলি দেওয়া হয় (শ ব্রা” ৫. ৫. ৪. ১)। অশ্বমেধযজ্ঞে সোমও পুষার নিকট ঘনধূলর বর্ণের ছাগ 

( শতপথ-ত্র।--১৩.২.২,৬ ) অগ্নির নিকটও ছাগ--তবে তার ঘাড়টী কাল হওয়া চাই (এ. 

১৩,২,২.৩)) অশ্বিদ্ধয়ের নিকট লোহিত ছাগ, তবে নীচের দিকৃটা কাল (এ ১৩. ২.২.৫), 

বায়ু ও,স্্্যের নিকট সাদা ছাগ, যমের বলিতে কৃষ্ণছাগের প্রয়োজন (এ ১৩. ২.২.৭)। 
বিশেষ এরর মূশউুযুক্ত ছ।গ ন। হইলে ত্বষ্টার বলি হইবে না (এ ১৩.২.২৮)। সরশ্বতীর 
সাধারণতঃ যেষী--ছাগ হইলেও চলে ( এঁ ১৩. ২,২৪ )। 

কৌষীতকি, লাট্যায়ন, আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন শ্রোতস্থত্র এই সমন্ত বিধির 
অন্থমোদন করিলেন । 

সরম্বতীষাগ সম্বন্ধে ব্রা্মণগ্রন্থে অনেক আখ্যান দেখিতে পাওয়। যায়| 

সোমক্রয়ে সরস্বতী 

সোমযাগে লোম না হইলে চলে না। এই সোমকে টিক সাহিত্যে রাজ! বলিয়! 

বর্ণনা করাও হইয়াছে । একট! প্রাচীন প্রবাদ ছিল যে, দেবতারা রাজ সোমকে পূর্ববদিকেই 

ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহা হইতে নিয়মই হইয়। গেল যে, খ্বত্বিকেরা প্রাচীন বংশের পুর্ব্বদিকেই 

সোমক্রয় করিবে [ এঁতরেয়্রাঙ্গণ, তৃতীয় অধ্যায় ]| যাহা হউক, রাজা সোম গন্ধর্বদের 

নিকট ছিলেন। দেবগণ ও খধিগণ তাহাদের নিকট সোমকে আনিবার জন্ত উপায় চিন্তা 

করিতে লাগিলেন। সেখানে বাগ দেবী বাক্ উপস্থিত ছিলেন। তিনি ত্তাহা্দের বলিলেন, 

দেখ, গন্ধর্ধের! স্ত্রীকামী; আমাকেই তোমর! মোমের মৃল্যস্বক্ূপ কর। দেবগণ কিন্ত 
বাক্কে ছাড়িয়া থাকিতে রাজী নন। তখন বাগদেবী বলিলেন, তোমরা! আমাকে দিয়াই 

সোম ক্রয় কর; যখনই তোমাদের দরকার হইবে, তখনই আমি তোমাদের নিকট আসিব। 

অগত্য। দেবতার। তাহাতেই সন্ত হইলেন। বাগদেবী মহতী নগ্রব্ূপধারিণী হইয়। 

গম্ধবর্ধদিগের নিকট গমন করেন, তবে তিনি অগ্নিগ্রপয়নের সময় পুনরায় ফিরিয়া আসেন 

[ প্ুতরের় ব্রাহ্মণ, ৫ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড ]। তৈত্তিরীয়-সংহিতা। (৬.১৬.৫ ), মৈত্রায়ণী-সংহিতা। 

(৩.৭,৩ ) ও শতপথব্রাঙ্গণে আখ্যানটা বূপাস্তরিত। শতপথের আখ্যান্টী এই।_. 



২১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ £রখ সংখা 

শতপথবব্রাদ্ষণ বলেন (৩.৫.১.১৩ )_ পূর্বে আদিত্যগণ ও  অঙ্গিরোগণই ছিলেন। 

অঙ্গিরোগণ প্রথমে যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাহারা আয়োজন শেষ করিয়া ভার পরদিন 

আসিয়া যজ্ঞ করাইবার অন্য অগ্নিকে তাহাদের আহ্বান করিতে পাঠাইয়। দিলেন। 
আদিত্যগণ কিন্তু পরামর্শ করিল যে, তাহার] অঙ্গিরোগণের নিকট যাইবেন না, বরং তাঁহারাই 

তাহাদের নিকট আসিবেন। তাহার। সোমযাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তাহারা 

সেই দিনই যজ্ঞের আয়োজন করিয়া অগ্রিকে বলিলেন, আজই আমরা যজ্জ করিব, ইহ 
আপনি ও অঙ্গিরোগণ জানিয়! রাখুন। তবে আপনাকে আমাদের যজ্ঞে হোত] হইতে 

হইবে। আদিত্যগণ অন্ত কাহাকে দিয়া অঙ্গিরোগণকে সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন । তাহারা 

অগ্নির উপর বেজায় চটিয়া গেলেন। অগ্নি বলিলেন, তিনি কি করিবেন, নিরপরাধ 

আদিত্যগণ তাহাকে বরণ করিলেন, তিনি তাহাদের কথা ফেলিতে পারিলেন না। অগত্য। 

অঙ্গিরোগণ উপায়াস্তর নাই দেখির। আদ্িত্যগণকে যজ্ঞ করাইলেন। আরিত্যগণ দক্ষিণা- 

স্বরূপ দিবার জন্ত বাকৃকে আনয়ন করিলেন। অঙ্গিরোগণ বাকৃকে গ্রহণ করিতে রাজী 

হইলেন না ; বলিলেন, ই"হাকে গ্রহণ করিলে আমাদের ক্ষতি হইবে । কিন্তু দক্ষিণা ব্যতীত 

যজ্ঞ পর্ণ হইবে না । কাজেই তাহার! হুর্য্যকে আনিলেন, অঙ্গিরোগণ স্ুধ্যকে দক্ষিণান্বরূপ 

গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বাক্ বড়ই রাগিয়৷ গেলেন, বলিলেন, হৃর্য্য কোন্ গুণে আমার 

চেয়ে বড় যে, তারা আমাকে গ্রহণ না করিয়া সুর্য্যকে গ্রহণ করিলেন? এই কথা বলিয়া 

তিনি ইহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। আদিত্যগণ বলিলে দেবতাদের বোঝায়, 
অঙ্গরোগণ অস্থর। বাক্ ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহীরূপ ধারণ করিলেন।* দেবাস্থরদের মধ্যে 

যাহা কিছু সন্মুথে পাইলেন, তাহাই নষ্ট করিতে লাগিলেন। দেবাম্থবররা অস্থির হইয়! 
পড়িলেন। দেবতাদের পক্ষ হইতে অগ্নি এবং অস্থরদের পক্ষ হইতে সহরক্ষ দূতরূপে 

প্রেরিত হইলেন। বাকের ইচ্ছা, দেবতাদের নিকট ফিরিয়! যান। তাই তিনি দেবতাণ্ের 

বলিলেন, তোমাদের নিকট গিয়। আমার লাভ কি? দেবগণ বলিলেন, তিনি এমন কি; 

অগ্রিরও আগে যজ্ানতি পাইবেন। তখন বাক্ সন্তষ্ট হইয়। দেবগণেরই নিকটে গমন 
করিলেন । 

সোম ছিলেন দিব্যধামে, আর দেবতার! ছিলেন এই পৃথিবীতে । দেবতাদের ইচ্ছা 

হইল, সোম তাহাদের নিকট আসেন, তাহা হইলে তাহাদের যজ্ঞের স্থবিধা হইবে । গায়ন্ত্র 

সোম আনিবার জন্ত আকাশে ছুটিলেন। সোম লইয়। যখন তিনি আসিতেছিলেন, তখন 

গন্ধর্ব বিশ্বাবন্থ তাহা অপহরণ করিলেন । দেবগণ সমস্ত সংবাদ শুনিয়। বলিলেন, গন্ধর্েরা 

স্্রীকামুক ; বাকৃকে তাহাদের নিকট পাঠান যাক্, তিনি সোম লইয়া আমাদের নিকট 

আমুন। -বাক্ প্রেরিত হইয়া গন্ধব্বদের নিকট হইতে সোম লইয়া ফিরিয়া! আসিলেন। 
পপ পপ আসিস আপপসপিস সলনি 

্ জৈমিনীয় ব্রাক্মণেও (৩. ১৮৭) সিংহীরূপ ধারণের কথা জাছে। 



সন ১৩৩৪ ] সরস্বতীর বলি ২১৭ 

গন্ধর্বগণ পশ্চাতে পশ্চাতে আপিয়া বলিল, 'সোম তোমাদের, বাক্ কিন্তু আমাদের । 

দেবগণ বলিলেন, আচ্ছা, তাই হউক, তবে বাঁক্ য্দি এখানে আসেন, তোমরা! জোর করিয়! 

স্তীাকে লইয়া যাইও না; এস, আমরা উভয়েই তাহার প্রীতি সম্পাদন করি। তাহাই হইল। 

গন্ধর্ধেরা তাহার নিকট বেদপাঠ করিতে লাগিল। দেবগণ বাঁণার স্ষষ্টি করিয়া বসিয়া 

বসিয়া বীণা বাজাইয়া ও গান করিয়া তাহাকে প্রমোদিত করিতে লাগিলেন । দেবগণ 

বলিলেন, আমরা তোমারই গান করিব, তোমাকেই প্রমোদিত করিব । সঙ্গীত শুনিয়া 

মুগ্ধতা বাক্ দেবগণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।--এইব্পে বাক্ ও সোম দেবতাদের নিকট 
রভিলেন।--শতপথব্রাহ্মণ, ৩.২,৪,১-৬ | 

এই আথ্যানটা টতত্তিরীয়-সংহিতা ও এতরেয় ত্রাঙ্মণে আছে। কিন্তু অতি সামান্য 
৪ অন্তরূপ। তৈত্তিরীয়-সংহিতা বা খতরেয় ব্রা্ষণে বীণার 'কোন উল্লেখ নাই । কৃষ্ণ, 

যজুবেদি বা ঠৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় বাকের বীণার কথা আছে । একবার বাক যজ্জের কার্যে 

সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়া দেবগণের নিকট হইতে চলিয়। যান। বৃক্ষস্থিত শব্খরূপা 

বাক্ই ছুন্দুভি, বীণ! ও তুনবের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। নৈঘণ্ট,কে (৫, ৫) নিরুক্ত 

১১, ২৭) বাকৃকে অন্তরীক্ষ-দেবতাদিগের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। আর 
নিরুক্তে আমর। পাই, বজ্ই অন্তরীক্ষদেবতা বাক। কোৌধিতকী ব্রাঙ্ষণের (১২.২) 

'সরম্বতীতি তদৃদ্বিতীয়ং বজ্ররূপম্ঠ এই উক্তি নিরুক্তসিদ্ধান্তের বীজ বলিয়া মনে হয়। 

সরস্বতীর বলি 

শতপৎব্রাঙ্ষণে সরস্বতীর বলি কেমন করিয়া হইল, সে সম্বন্ধে একটী আখ্যান আছে, 

তাহা এইরূপ £- ত্ষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ। ইন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বরূপের বিবাদ ঘটে, ফলে হন্ত্ 

বিশ্ব্ূপকে নিহত করেন । বিশ্বরূপ হত হইলে ত্বষ্টা ইন্দ্রের উপর খুব চটিয়া গেলেন । 
ইন্্রকে শিক্ষা দিবার জন্য আশ্চর্য যাছুশক্তিসম্পন্ন সোমরস তিনি আনয়ন করিলেন। ইন্দ্র 

যাহাতে তাহা পান করিতে না পারেন, তাহারও তিনি ব্যবস্থা করিলেন ।১ ইন্দ্র কিস্ত তাহা 

পান করিবার জন্ত বড়ই উৎ্স্থক হইলেন। তিনি যজ্ঞার্থ আনীত ত্বষ্টার এই সোমরস জোর 

করিয়] কাড়িয়। লইয়। সমস্ত পান করিলেন। কাজটা ভাল হইল না৷; তাহাতে যজ্ঞ পণ্ড 

হইয়া গেল। আর এই কার্য্যের ফল ইন্জ্রের নিকট অতি সাজ্ঘাতিক হইল। তিনি এই 

১। এতরেয় ব্রাহ্মণ ( ১ম খণ্ড, ৩৫ অধ্যায়) ব্যাপারটা অন্য রকমে বর্ণন। করিয়াছেন। ইল ত্বষ্টাকে 

মারিয়! ব্রক্গহত্যাঁকারী হন। ত্বষ্টা তখন বৃত্র নামক ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র তাহাকেও হত্য। করেন। ইন্জর 

বনতিবেশী রাক্ষসদের মারিয়া বুনে! কুকুরদের দিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। ইন্তরব্রাঙ্মপবেশধারী অরুম ঘদের বধ করিয়া- 

ছিলেন। বৃম্পতিকফে প্রতিহত করিয়াছিলেন। এই পাঁচ অপরাধে দেবতার! ইন্দ্রকে বর্জন করিলে ইল্ত 
দোমপানে বঞ্চিত হন। কৌবীতকি-্রাঙ্গপ-উপনিষদ ও তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্মণে এই উপাখ্যানগুলি আছে। 



২১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ত্রিকা [ হর্খসং্য 

সোমরস পানের ফলে ছটফট করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়৷ বেড়াইতে লাগিলেন । তাহার প্রতি 
অঙ্গ হইতে বীর্ধ্য (ইন্দ্রিয়) খসিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্র তাহার তেজ, বলবীধ্য সব 

হারাইয়া ফেলিলেনৎ । 
অন্থুর নমুচি ইন্দ্রকে জব্দ করিবার জন্য স্থযোগ খু'ঁজিতেছিলেন। তিনি এই সময় ঝোপ 

বুঝিয়া কোপ পাড়িলেনৎ। নমুচি ইন্দ্রের শারীরিক দৌর্বল/ দেখিয়! তাহাকে স্থরার সাহাযো 

বিশেষরূপে বলহীন করিয়া সোমের প্রভাব নষ্ট করিয়। ফেলিলেন। ইন্জের ছুর্দশ। দেখিয়া 
দেবতার! হায় হায় করিতে লাগিলেন। দেবতারা বলিলেন, যিনি ইন্দ্রকে আরাম করিতে 

পারিবেন, তাহার! তাহাকে পশুবলি প্রদান করিবেন। শেষে তাহারা স্থির করিলেন, 

অশ্বিদ্বয়কে ছাগ এবৎ সরম্বতীকে মেষ বলি দেওয়া হইবে । * এদিকে ইন্দ্র রোগমুক্তির জন্য 

ভিষকের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার বোধ হয় মনে করিলেন। বৈদিক যুগে ভিষক্ ছিলেন 
অশ্বিদ্বয়। তাহার পরেও বরারর তাহাদের ভিষক্ বলিয়। খ্যাতি আছে। শুরু মন্ূর্বেদ 

'সরম্বতীকেও ভিষক্ বলিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, ভিষক্ যে অশ্ষিদ্বয়, যজুর্বেদ সরম্বতীকে 

তাহাদের পত্বীও বলিয়াছেন । নদীরূপা সরম্বতীর স্স্থৃতাসম্পাদনকারিণী শক্তির পরিচয়ও 

আছে। অশ্বিছ্বয় যখন নমুচির নিকট হইতে সোম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবী সরস্বতী তাহ। 
সংস্কৃত করিয়। দিয়াছিলেন। ইন্দ্র অশ্বিদ্ধয় ও সরন্বতীর নিকট গমন করিলেন। শরণী পন্প 

হইয়া বলিলেন, ত্বাহারা তাহাকে সাহায্য করুন। তিনি ছঃখ করিয়া বলিলেন,_আমি 

নমুচির নিকট প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলাম যে, দিবসে কিংবা রাত্রিকালে আমি নমুচিকে নিহত 
করিব না। দগ্ডাঘাতে, ধন্নু দ্বারা, মুষ্টি কিংবা হস্ত দ্বারা তাহাকে মারিব না। শুষ্ক কিংবা 

আর দ্রব্য দ্বারা তাহাকে মারিব না। তবুও সে আমাকে বলহীন নিস্তেজ করিল। আমি 

যাহাতে আমার বল ফিরিয়া পাইতে পারি, আপনারা তাহার উপায় করিয়া দিন। সরস্বতী 

ইন্্রকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সৌত্রামণী যাগের স্থষ্টি করিলেন। ইন্দ্র নীরোগ হইয়া 
তেজোলাভ করিলেন। সরম্বতী ও অশ্বিদ্বয় জলাভিসেচনপূর্বক ইন্দ্রের জন্ত বজ্র তৈরী 

করিয়া দিলেন। তখন ইন্দ্র নমুচিকে মারিবার জন্ত উদ্ভত হইলেন। রাত্রি শেষ হইয়! 

আসিতেছে অথচ হুর্ধ্যও উদ্দিত হয় নাই, এমন সময় ইন্দ্র না-শুফষ না-আর্দ্ অভিষিক্ত ফেনের 
দ্বার নমুচির শিরশ্ছেদ করিলেন ।* 

সরস্বতী অশ্বিঘধয়ের সাহায্যে সৌক্রীমণী যাগের স্ষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়। তিনি মেষ 

বলিম্বরূপ পাইয়াছিলেন। তাই সৌন্রামণীযাগে ইন্দ্র ও অশ্বিত্বয়ের বলির সহিত সরস্বতীর 
উদ্দেশে মেষ বলিও দেওয়া হইত । 

২। শতপখ-ব্রাঙ্গণ ১২, ৭, ১, ১-২ 

৩। এঁ ১২, ৭. ১. ১০ 

৪। শতপধব্রাক্ষণ ১২. ৭. ১, ১*-১২ 

৫। রি ১২, ৭, ৩: ১৮৪ 
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শ্রোতকুত্রকার কাত্যায়ন উপদেশ করেন যে, সোমযাঁগে বিভিন্ন দেবতার নিকট 

জীববলি দিতে হয়। কেশবপনীয়ের একমাস পরে অথব] তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১.৮. ১৯) 

মতে পক্ষান্তে অমাবস্তার দিন ও শুক্লা প্রতিপদে ““বুষ্টিদ্বিরাত্র'” করিতে হয়। বুমষ্টঘবিরাত্র 

করিতে হইলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাব্র সোম্যাগ করিতে হয়। অতিরান্রের সঙ্গে ষোড়শী যাগ 

করিবার ব্যবস্থা আছে। ষোড়শীতে ইন্দ্রের দাবী। তাহার নিকট তিনটি বলি দিতে 

হয়। কাত্যায়নন্থত্রের (৯.৮. ৫) নির্দেশ এই যে, অতিরাত্রে সরস্বতীর নিকট চতুর্থ 
বলি দিতে হয়। তারপর একমাস পরে অথবা! শ্রাবণী পূর্ণিমায় 'ক্ষত্রধৃতি” নামক 

অশ্সিষ্টোম করিতে হয়। তারপর কৃষ্ণপক্ষে সৌত্রামণী যাগ। লৌত্রামণী যাগে অনেক 

বিশেষ করণীয় আছে। শতপথ-্রান্ষণ (৫. ৫. ৪. ১) বলিতেছেন, 

“শ্বেত আশ্বিনো ভবতি। শ্বেতাবিব হা্বিনাববিপ্রল্হা সরস্বতী ভবত্যুষভমিন্ত্রায় 

স্ত্রায়া আলভতে ছুর্কেদা এবং সমৃদ্ধাঃ পশবে। যগ্যেবং সমৃদ্ধান্ন বিন্দেদপ্যজানে বালভেরংস্তে 

স্থশ্রপতরা ভবস্তি স যগ্ভজানা লতেরং লোহিত আশ্বিনো ভবতি তদ্যদেতয়া যজতে |” 

অশ্বিদ্বয় লোহিতাভ শ্বেত বলিয়া তাহাদের নিকট লোহিতাভ শ্বেত ছাগ বলি দিতে 

হয়। সরস্বতীর নিকট মেষ (এড়ক) বলি দিতে হয়। 
সম্পূর্ণ সোমযাগের সাতটি অঙ্গ । সপ্তম ও শেষ অঙ্গ হইল বাঁজপেয়। অতিরান্র 

ও অগ্তোধাম ছাড়া বাজপেয় একটি স্বতন্ত্র যাগ। বাজপেয়েও ষোড়শী যাগ করিয়া 

তিনটি বলি দিতে হয়। ভাঁরপর সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ 
মধ্যম দিনে নানা দেবতার উদ্দেশে অন্যুন ৩৪৯ গ্রাম্য ও আরণ্য পণ্ত যৃপে ও যুপাস্তরালে 

বাধিয়া রাখা হইত। যাহাদের যুপে বাঁধা হইত, তাহাদের মধ্যে সকল রকম 

পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গই থাকিত। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দেবতার ন্যায় বাকৃ ও 

সরম্বতীর জন্য পৃথকৃ বলির ব্যবস্থা ছিল। সরম্বতীর জগ্ত মেষী, বৎনতরী প্রভৃতি গ্রাম্য 
পশ্ এবং পুরুষবাক্ অর্থাৎ মানুষের মত কথ! কহিতে পারে, এমন শারিকা প্রভৃতি আরণ্য 

পশু থাকিত। গ্রাম্য পশ্তগুলিকে সত্য সত্যই বলি দেওয়া হইত, আর আরণ্য পশুগুলিকে 

মন্ত্রবলি দিয়! ছাড়িয়া দেওয়৷ হইত। ঠৈতত্বিরীয় সংহিতায় সরস্বতীর বলির একটা ব্যবস্থা 
আছে। বাকৃশক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি ভালরকম কথা বলিতে না পারে, তাহাকে 

সরহ্বতীর জন্য একটি মেষী হনন করিতে হইবে । কারণ, সরস্বতীই বাকৃ। সরস্বতীর 
নিকট মেধী বলি দিলে সে ব্যক্তি দেবীর প্রসাদ বাগৃবিভব লাভ করিবেন। অশ্বমেধ 

যজ্ঞে একটি মেষী সরম্বতীর বলি। ইহাকে ঘোড়ার হনূর নীচে বাধিবার নিয়ম *। 
সরম্বতীর বলি সম্বন্ধে শতপথ-ব্রাঙ্ষণে আর একটী আখ্যান আছে। প্রজাপতি 

প্রজা সৃষ্টি করিয়া ক্লাস্ত হইয়৷ পড়িলেন। ক্লান্তি নিবারণের জন্ত তিনি প্রযত্ব করিলেন। 

প্রজাগণ তাহার নিকট হইতে অপন্থত হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে নিকটে আনিতে 

৬1 শতপথব্রাঙ্ষণ, ১৩, ২, ২, ৪ 
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প্রযত্ব করিলেন। তিনি এগারচী বলির পশু ঈক্ষণ করিলেন। তাহাতে নিজের মধ্যে 
বলাধান হইল। প্রজাগণ তাহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিল। বলি প্রদান করিয়! 

তিনি অধিকতর সুস্থতা লাভ করিলেন। এই জন্য যজমান প্রজা ও ধনলাভ করিবার জন্ত 

একাদশটী বলি দিয়া থাকে । প্রথম অগ্নির বলি, দ্বিতীয় সরস্বতীর বলি, তৃতীয় পুষার 

বলি। এইরূপে সোম, বুহস্পতি, বিশ্বেদেব, ইীন্দ্র, মরুৎ, ইন্দ্রাগ্রি, সবিতা ও বরুণের বলি 

দিতে হয়।৭ সরস্বতীর বলি দিতে হয়, কেন না, শতপথ বলেন, সরম্বতীই বাকৃ। এই 
বাকের দ্বারা প্রজাপতি পুনরায় বলসঞ্চয় করিলেন । বাক্ তাহার দিকে ফিরিলেন, বাক্ 

আপনাকে তাহার বশবধ্তিনী করিলেন । বাকের দ্বারা তিনি শক্কিমান্ হইলেন । 

শতপথব্রাঙ্ষণ সরম্বতীকে চরু দিবারও ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইন্দ্র তবতার্দিগকে 

লইয়৷ বজ্রের সাহায্যে বুক্রকে বধ করিয়াছিলেন । বাক্ দেবগণকে ( পবৃত্রকে ) প্রহার কর, 

বধ কর” এই কথ। বলিয়! অঙ্গমোদন ও উৎমাহদান করিয়াছিলেন! আর বাক্ই সরস্বতী; 

স্থতরাং সরস্বতীর জন্য চরুর ব্যবস্থ। হইয়া থাকে । এই জন্য সাকমেধ যজ্ঞে মহাহবির মধ্যে 

সরম্বথতীকে চরু দিতে হয়। * 

যে সমস্ত দেবতার কাছে সংশুপ হবি দেওয়া হয়) কৃষ্তযভূর্বেদে তাহাদের একটা 

তালিকা আছে। টৈত্তিরীয় সংহিতা (১.৮, ১৭) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্ধণেও (১৮১) 

এইরকম তালিকা আছে। তালিকায় দেবতার নাম, যথা অগ্নি, সরম্বতী, সবিতা, পুষা, 

বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, ত্বষ্টা ও বিষণ 

সরস্বতীর নিকট পশুবলির কথা আঙ্বলায়ন শ্রোতন্ত্রেও (৩.৯.২ ) আছে।-_ 

আশ্বন সারম্বতৈজ্্রাঃ পশবঃ | বাহস্পত্যে। বা চতুর্থ: । ২ 

এখন আমরা ধবদিক সাহিত্য হইতে দুইটী জিনিস পাইলাম। সরস্বতীর নিকট 

পশুবলি এবং তাহার জন্য চকু দানের ব্যবস্থা। ছুইটীই যে প্রথারূপে পরযুগেও প্রচলিত 

ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন আছে। পতঞ্জলি ১৫০ পূর্ববধুষ্টান্ধে জীবিত ছিলেন । 

তিনি তাহার প্রণীত মহাভাষ্যের প্রথম আহ্িকে উপদেশ করিয়াছেন,-_ 

“সারম্বতীম্। 'যাজ্ঞিকাঃ পঠস্তি।-_ 
আহিতাম়িরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিতীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নিবপেদিতি।' প্রাযশ্চিতীয়া 

মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্ |” 

আহিতাগ্নি অর্থাৎ সাগ্নিক ব্যক্তি অপশব্ প্রয়োগ করিয়! প্রায়শ্চিত্তের জন্ত সারম্বতী 

ইঞ্টি করিবে। প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য না হই, এই জন্ত ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। 
দেখা যাইতেছে, লোকে যজ্ঞ করিবার সময় মধ্যে মধ্যে অপশব প্রয়োগ করিয়া 

ফেলিত। অপশব প্রয়োগ করিলে প্রয়োগকর্তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সেই 

৭। শতপথত্রাঙ্গণ ৩, ৯. ১, ৮1 শতগথত্রাক্ষণ ৩. ৯. ১. ৭. ৯1 শতপথত্রাঙ্দীণ ২, ৫, ৪. ৫, 
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প্রায়শ্চিত্তের নাম সরস্বতী-যাগ বা সারম্বতী ইষ্টি। মন্সংহিতায়ও এই সারস্বত-ষাগের বিধান 

দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও এই যাগের উদ্দেশ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু তাহা অপশব 

প্রয়োগের জন্য নয়--নত্যের অপলাপের জন্য, সাক্ষ্য দিতে গিয়া সভ্য কথার পরিবর্তে 

মিথ্যা কথা বলার জন্য | শুক্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ প্রমাদের বশবর্তী হইয়া এমন একটা 
বুকম্ম করিয়। ফেলিল, যাহার ফলে তাহাকে বধদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। মনু বলেন 

( ৮. ১০৪ ), যেখানে সত্যকথা বলিলে শুদ্র, বৈশ্ত, ক্ষত্রিয় ঝ। ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইবে, সেখানে 
মিথ্যা কথা বলাই উচিত। এখানে মিথ্যা সত্য অপেক্ষা প্রশস্ত । যাজ্বন্ধ্যও (২.৮৩) 

এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। 
কিন্তু যিনি মিথ্যা কথা বলিবেন, তাহাকে এই জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মন্ু 

বলিয়াছেন, 

“বাগ দৈবত্যৈশ্চ চরুভির্যজেরংন্ডে সরস্বতীম্। 
অনৃতট্যেনসন্তস্ত কুবণাণে। নিষৃতিং পরাম্ ॥৮ ৮1১০৫ 

এইব্প মিথ্যাকথার জন্য ধাহারা সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চান, তাহাদিগকে চকু 
দিয়া সরস্বতীযাগ করিতে হইবে। সরম্বতীযাগে চরুই বিধি। চরু-বিধির উল্লেখ আমর! 

পূর্বের করিয়াছি । ভরত মুনি তাহার নাট্যশান্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন। ভরতের উক্তি 

এইকবপ £-- 
'ত্রহ্জাণং মধুপর্কেণ পায়সেন সরস্বতীম্। 
শিববিষণণমহেন্ত্র ্যাঃ সম্পূজা। মোঁদটৈরথ ॥৮ ৩.৩৭ 

সরস্বতীর নিকট বলির প্রথা এখনও লোপ পাম নাই। ভত্রকালীর নিকট বলির 

ব্যবস্থা আছে। ভদ্রকালী সরস্বতী- নীলাভ । বাঙ্গলার বরিশাল অঞ্চলে আজও সরন্বতীর 

নিকট সাদ। ছাগ বলি দেওয়া হয়। মাদারিপুর সবভিভিজনের অন্তর্গত কার্তিকপুরেও 

সরস্বতীপুজার দিন সরন্বতীর নিকট ছাগ বলি দেওয়৷ হয়। মাদারিপুরের অন্যান্ত জায়গায় 

এ প্রথ! প্রায়ই নাই । পাবন। জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সরন্বতীপুজায় সাদ। ছাগল বলি 
দিবার ব্যবস্থা আছে। বরিশালে, মাদারিপুরে এবং পূর্ববঙ্গের আরও ছুই এক জায়গায় 

ছাজেরা পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিতে সরস্বতীর নিকট পাঠা বলির মানস করিয়া থাকে। 

পশ্চিমবঙ্গে সরম্বতীপুজার দিন নিরামিষ ভোজনই বিধি। কিন্তু পূর্বববঙ্গে অধিকাংশ স্থলে 

ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়| যায়। বাখরগঞ্জ জেলায়, বিশেষতঃ বরিশাল, রহমৎপুর, 
গৈলা প্রস্ৃতি স্থানে সরম্বতীপুজার পূর্বে কাহারও বাড়ীতে ইলিশ মাছ আসে না। এ দিন 
প্রথম ইলিশ মাছ আনিম্ব। খাইতে হয়। জলাবাড়ীতে এ দিন ইলিশ মাছ খায় এবং পাঠা 
বলি দেয়। সিরাজগঞ্জ মহকুমায়, বিক্রমপুর, মৈমনসিংহে এ দিন গৃহস্থগণ প্রথম ইলিশমাছ 
খায়। চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালীপাড়ায়ও এ দিন কেহ মাছ খায়না। 
কুমারখালি ও তাহার নিকটবর্তাঁ স্থান পূর্বব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমায় অবস্থিত। এই সমস্ত স্থান টা * ই 
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অধুনা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হইলেও পূর্ববঙ্গের প্রথান্থসারে সরঘ্বতীপূজার দিন প্রথম 
ইলিশ মাছ ভক্ষণের নিয়ম বজায় রাখিয়াছে। | 

মাদারিপুর সবডিভিজনে অধিকাংশ জায়গায়ই সরম্বতীপৃজার দিন জোড়া ইলিশমাছ 

খাওয়ার নিয়ম আছে। যদি জোড়া ইলিশমাছ না পাওয়! যায়, তাহা! হইলে একটা মাছের 
সঙ্গে একটা লম্বা আন্ত বেগ্রন একসঙ্গে করিয়৷ জোড়া করিয়া লওয়া হয়। ঢাকা জেলার 
বিক্রমপুর অঞ্চলে বিজয়া দশমীর দিন কেহ কেহ জোড়া ইলিশ মাছ বাড়ীতে আনিয়। 

থাকেন। ইহার! পরেও ইলিশমাছ খাইয়া থাকেন । কিন্তু ধাহারা এ দিন জোড়া ইলিশ না 

আনেন, তাহার। সরস্বতীপৃজা পধ্যন্ত আর ইলিশ মাছ খাইতে পারেন ন|। 

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ 



সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি 
গত কয়েক বৎসর যাবৎ সংস্কত-সাহিত্য-পরিষৎ্ কতৃক নানা স্থান হইতে প্রাচীন 

সংস্কৃত পুথি সংগৃহীত হইতেছে । বর্তমানে আমার উপর সেই পুথির বিবরণ প্রস্বত ও 

প্রকাশের ভার অর্পিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে পুথিগুলি আলোচন। করিবার সময় তাহা- 
দের মধ্যে কতক'গুলি বাঙ্গাল। পুথি আমার দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্কৃত পুথির সঙ্গেই সেখুলি 
পরিষদে আসিয়া! পড়িয়াছিল। মুখ্যতঃ সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করাই পরিষদের উদ্দেশ্ঠ | 

তাই এতদিন এগুলি কাহারও তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তাহা ছাড়া সংখ্যায়ও 

এগুলি খুব বেশী নহে। 

কিন্তু সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহাঁদেরই মধ্যে কয়েকখানি অজ্ঞাতপূর্বব ও নৃতন তথ্যপূর্ণ 
পুথি পাওয়। গিয়াছে । তাহাদের সম্বন্ধে সাধারণকে কিছু জানান কর্তব্য। সেই উদ্দেস্থেই 
পরিষংসংগৃহীত বাঙ্গালা পুথির মধ্যে কর়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুথি বাছিয়! লইয়া নিয়ে 

তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রদান করিতেছি । 

সেই বিবরণ দেওয়ার পূর্বে সাধারণভাবে পরিষদের পুথিগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা 

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সংগ্রহের মধ্যে খুব প্রাচীন পুথি কিছু নাই। ১১৮১ সনে 
লিখিত মহাভারতের আদিপর্ধ, ১১৮৪ সনে লিখিত আশ্রমবাদিক পর্ধর এবং ১১৯৮ সনে 

লিখিত বিরাটপর্ব্, এই তিনখানি বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত পুথিই প্রাচীনতম। 

ইহ! ছাড়। প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত কয়েকখানি পুথিও 
আছে। নৃতন পুথির মধ্যে জয়গোপাল দাসের গোবিন্দমঙ্গল ও বলরাম কবিশেখরের 

কাপিকামঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই ছুই গ্রন্থ ইতঃপূর্ধে কোথাও পাওয়া! গিয়াছে 
বলিয়া জানি না। এতস্তিক্ ভাষাসংক্ষেপাশৌচপ্রকরণ, রোগনির্ণয়, ভোজরাজের যুক্তিকল্পতকুর 
বাঙ্গাল! »পদ্যান্ছবাদ (আংশিক), বাধাবশ্পরভ কবিশেখররূ ত ভাষাম্বতিনংক্ষেপ ব্রাক্ষণ- 

পণ্ডিতগণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার নিদর্শনরূপে বর্তমান রহিয়াছে। 

কবিচন্ত্ররুত অক্জুর আগমন, প্রহলাদচরিত্র ও ভরতসংবাদ পরিষৎসংগ্রহে আছে। 

বৈষ্ণবগ্রস্থের মধ্যে চৈতন্তচবিতাম্ৃত প্রভৃতি স্থপরিচিত গ্রন্থ ছাড়া 'ছুইখানি নৃতন 

গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে । ছুইখানিই নরোত্বম দাদ-রচিত। একখানি বৈষণবামৃত 

এবং আর একখানি রসসার। বৈষ্ণবাম্বতে বৈষণবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং বিষ্ু- 
ডক্কের নান! প্রশংসা কর! হইয়াছে । রসসারের বিবরণ নিয়ে অন্ান্ত গ্রন্থের বিবরণের 
সহিত প্রদত্ত হুইবে। ্ | 

*. ২০এ ফাল্গুন, ১৩৬৪, সাসিক অধিবেশনে পিত। 
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এইবার কয়েকখানি পুথির বিবরণ দেওয়া যাইতেছে । 

১। গোনিল্দঙ্মজতন ॥ জয়গোপাল দাসরচিত। এখানি ভাগবতের অনুবাদ 
নহে। ইহা কৃষ্ণচমঙ্গলজাতীয় গ্রন্থ; ইহাতে কৃষ্ণলীলা বনিত হইম্বাছে। কলিকাতা 

শ্ামবাজারের শ্রীযুক্ত কষ্ণরাম বন্থ মহাশয়ের নিকট হইতে পুথিখানি পাওয়। গিয়াছে। 

লেখক পশ্চিমবঙ্গের লোক হইতে পারেন । ইতংপূর্কে অন্য কোথাও এই পুঘ্তক আবিষ্কৃত 

হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি। | 

আরস্ত :-- 

শ্রারাধাকুষ্ ॥ 

জৈগরঁ শ্ুৎ ভাগবতৎ পুবাণৎ নারাধিতে। ঠজ পুর্সঃ পৃরাণং । 

অখেগুতং জে ধরামরাণাং স্তেসাং ব্রেথা জন্ম নরাধমানাং ॥ 

 নারায়ণঃ নাম নরোবরাণাৎ প্রশীদ্ধচৌর কথিত পৃথিব্যাং। 

অনেক; জন্মার্জিতঃ পাপসঞ্চয়ং হরিত্যসেসং স্থৃত্তিমাত্রকেবলং ॥ 

প্রণমহে। নারায়ণ অনীধিনিধন। 

্রষ্ঠিস্থিতিপ্রলয় জাহার কারণ ॥ 
রশীক জনের সঙ্গে বশীলা সকল। 

মন দিএ] যুন কীছু গোবিন্দমঙ্গল ॥ 

এ জয়গোপাল দাষ কে শাম্ত্রমতে । 

গোবিন্দমঙ্গলকথা যুনহ জগতে ॥ 

মধ্য £_- 

কানাই হে দেও খেয়৷ বাহিয়া সকালে। 
মথুরা জাইব বিকে সব সখি মেলে ॥ ধুয়া ॥ 
ঘাটেত নৌকাখানি চাপতি বনমালি । 
ঘাটে বহি ভাক পাড়ে রাধিকা নহলি॥ 

জোগানে উৎষুক মতি হইছে আমার । 
জাইব মথুরা পূরি ঝাট কর পার॥ 

আইস আইস বোলি গোপী দেয় হাতসান। 
ন্ডেটাবার বেলায় আনিঞ দিব গুয়া পান ॥ 

ষুগন্ধি ঠাপার ফুল আনিব কৌস্তরি । 
তোমারে আনিয়া দিব যুনহ কাণ্ডারি ॥ 

যুনিঞ্। না যুনে বোলে দেখিএগ না দেখি । 

মূচৰী হাশীঞ। কৃষ্ণ হাশে আড় আখি ॥ 



নন ১৩৯৪ ] সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি ২২৫ 

এ জয়গোপাল দাষ গাইল আনন্দে। 
নৌকাখানি বাদ্ধিঞকা কৃষ্ণ আইসে এ বন্ধে ॥ 

( পন্ত্র- ১৭৭খ-১৭৮ক) 

শেষ 

এ জয়গোপাল দাঁষ গাইল কৌতুকে। 
গোবীন্দমঙ্গলকথা| যুন সর্ধলোকে ॥ 

গোবিন্দমর্দলকথা জেই জন! ষুনে। 

সর্ব সিদ্ধি হয় ভার বিনিত সাধনে ॥ ইতি কংসবধ ॥ 
মার রাগ ॥ 

আন নারে আরে গোবিন্দ রাম জয়। 

ষুনিলে কৃষ্ণের কথা ভক্তি লভা হয় ॥ ধুয়। 

তথাহি ॥ নারায়ণো নাম নরোবরাণাং ইতাদি। 

ভবিষ্যতে গ্রস্থখানির বিস্তৃত আলোচন। করিবার ইচ্ছা আছে। 

২। হ্চালিক্ামজ্ল। কবিশেখরকৃত। গ্রস্থকারের পূর্ণ নাম বোধ হয়, 

বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখর | গ্রস্থপ্রারস্তেই বলরাম চক্রবর্তী, এই নাম পাওয়া! যায়। 
্ “বলরাম চক্রবর্তি মাগে তব পদে ভক্তি 

কর প্রভূ কপাবলোকন 1৮ 

“কালিপদসরসিজে করিয় প্রণাম । 

| দিগবন্দন! গান ছ্বিজ বলরাম ॥৮ (পত্র ৫ক) 

 গ্রস্থমধো ভণিতায় শুদ্ধ কবিশেখর, এই নামই পাওয়া যায়। তবে এই কবিশেখর 

কে এবং কোন্ স্থানের লোক, তাহ। বলিবার উপায় নাই। কবিশেধর একটা উপাধি এবং 
এই উপাধি একাধিক ব্যক্তির থাক! অসম্ভব নহে। বস্ততঃ ঠষ্ণব পদকর্তী কবিশেখর, 
সংস্কৃত প্রহসন শঠভাবোদয়ের রচয়িত| কবিশেখর, এই দুই কবিশেখরের কথা আমরা 

অবগণ্ত আছি। 2 

এই গ্রন্থে বিচ্যান্ন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দিগ্বন্দনায় বঙ্গদেশের নান। 
দেবীমন্দিরের উল্লেখ আছে । রচনার নমুনা, 

সাজে কন্তা বিষ্া সতি রাজহৎসি দ্ধিনি গতি 

চরণে সুপুর ঘন বাজে । 

কদগ্ব কোরক কুচ গন্জকুস্ভ জিনি উচ্চ 
মধাদেস গঞ্জে মুগরাজে ॥ 

সমপিল পূজা! কিছু করিল ভক্ষধ। 

শুইল খষ্টায় চারি ভিতে মখিগণ ॥ 
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কৌতুকে মদন কড়ি দিয়া নিজ কর্ণে। 
বসস্ত আলাপে গীত গায় নানা বর্ণে ॥ 

মধুর বচনে মোহে জত সথিগণ। 

প্রেমে গদগদ চিত্ত হরল গেয়ান ॥ 

সব সখিগণ রঙ্গে মদন মোহিত । 

রাধার মঙ্গল গায় বিরহচরিত ॥ 

কালিপদ-সরসিজ-মধু-লুব্ধমতি | 
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারথি ॥ ( পত্র--২৭ ক) 

বঙ্গীয়-সাহিত্যা-পরিষদে কবিশেখররচিত একথানি দেবীমঙ্গল আছে। এই গ্রস্থথানি 
আমাদের আলোচ্য গ্রস্থখানি হইতে স্বতন্ত্র: ইহ সপ্তশতী চণ্তীর বঙ্গানুবাদ । 

সেহি বাক্য মনে ধরি শ্লোক অর্থ অনুসারি 

সঞ্চসতি করিল পয়ার ॥ 

দেবীমঙ্গল ১৬৫২ শকাঁবে রচিত হইয়াছিল । 

পক্ষ ভূত রিতু চন্দ্র সকের বরিষে । 

টবসাখ মাসের চতুধ্বিংসতি দিবসে ॥ 

বিস্তান্থদ্দরের উপাখ্যান লইয়া রচিত বু কবির বহু গ্রন্থেয় সংবাদ ইতঃপুর্ব্বেই জানিতে 
পার! গিয়াছে। তবে আলোচ্য গ্রস্থথানির খবর ইতঃপূর্বে কোথাও পাওয়! গিয়াছে বলিয়া 

জানি না। ভবিষ্যতে এ গ্রস্থখানির বিস্তৃত বিবরণ দিবার ইচ্ছা আছে। 
৩। ল্তনসাল্র-নরোত্তম দাসকৃত। ইহাতে বৈষ্ণবধন্মের বূপতত্ব আলোচিত 

হইয়াছে। গুরুর প্রয়োজনীয়তা, সাত্বিক গুণ, স্থায়িভাব, রস, দক্ষিণাদি নায়ক, নায়িকাভেদ, 
বিকৃতিরস, প্রেমবৈচিত্র্য গ্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে দেখ! যায়। গ্রস্থশেষে 

সহজমতের কথা আছে। এই প্রসঙ্গে বিষ্ভাপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
. উপলক্ষেই রামী ও চণ্তীদাসের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মূলা ইহার পরকীয়াতত্ব 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 

বিজাতিয় সাধুসঙ্গ না করিয় কর । 

সঙ্গ করিবা জেবা মানে নিজপ্রভূ ॥ 

পতি উপক্ষি সতি হয় সর্ধনাস। 

পতিহিন সতিজনে সদত নৈরাস ॥ 

পরকিয়া রন জিবে সম্ভব ন! হয়। 

তস্ভতাবভাবিত বিনা অন্তে না ঘটয় ॥ 

পতিসঙ্গ করি উপপতি করে ভাব। 

সে জন অসেষ পাপি পাপমান্র লাভ ॥ 
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তবে জদ্দি কেহ বলে ব্রজে গোপীগণে। 

পতি ছাড়ি কৃষ্ণসঙ্গ কৈল কি কারনে ॥ 

দুর্গম নিগুঢ় ইহা কহিব সংখেপে। 
সংখেপার্থ করি কহি বুঝ কোনবূপে ॥ 

নিজাঙ্গ সঙ্গে রসে ভিন্যাঙগ নয়। 

আহুসঙ্গিত স্তালি ভিন্য নাহি কয়॥ 

তদাশ্রীত জন বিন! কে বুঝিতে পারে। 

চৈত্বন্তের ক্রিপা ভাবি হৈয়৷ থাকে জারে ॥ 

নিজঙ্ে রাধাঙ্গ একাঙ্গ হৈয়া। 

আস্বাদিল। তদ্ভাব অবতারি হৈয়। ॥ 

সবে রায় রামানন্দ জানয়ে অস্তর। 

আর জানয়ে সরূপ দামোদর ॥ (পত্র--১৫ক) 

৪1 জ্রীন্ভ্ভগব্দ্গীতান্ুবাদ ॥ ষষ্ট অধ্যায়ের কিম়দংশ পধ্যন্ত। 

দ্বিতীয় পত্র নাই। অঙ্গবাঁদকের নাম পাওয়। যায় নাই। অস্কবাদ সর্বত্ধ মূলাশ্থঘায়ী নহে। 

আরস্ত :_-শ্রীশ্ররাধাকষ্ণজ সহায় ॥ 

অথো শ্রীমদভগবদ্গীতাঁভাষা লিক্ষতে ॥ 

জিনিতে জমের দায় ধরণী লোটায়্য। কায় 

বন্দো গুরুদেবের চরণ । 

জাগ জোগ কর্ধজ্ঞান শ্রবণ মঙ্গল ধ্যান 

মধ্য:__ 

অস্ত ৮৮ 

গুরুভক্তি মুক্তির কারণ ॥ 

কৌমার জৌবন জ্জরা শরীরে যেমন । 

বিন। জত্বে হয় জায় না রহে কখন ॥ 

দেহান্তরে গ্রাপ্তী হেন মত ব্যবহার । 

পণ্ডিতে না ভূলে ভেদ জানিয়৷ তাহার ॥ 

ইন্দ্িয়গণের হেন বিষয় সংজ্জোগ । 

তবে হয় সিত উশ্মা সুখদুঃখ ভোগ ॥ 

রৌদ্রেতে রহিলে জেন উম্ম! পীড়া করে । 
সিত লাগে রহিলেই জলের ভিতরে ॥ 

দেহ গ্রিবা মস্তকাদি কিছু না চালিবে। 

কেবল নাশীক অগ্র দৃষ্টীকে রাখিবে ॥ 
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ইন্জিয় মনের চেষ্ট] দূরে তেয়াগিবে। 

ক্ত্রিলাকের না৷ করিবে মুখাবলোকন। 

ভয় তেজি বিশয়ে বিরক্ত হবে মন ॥ 

আমাতে রাখিবে 

ঢে। ম্বুক্তিকল্পতরত- ভোগরাজপ্রণীত সস্কৃত যুক্তিকল্পতরুর বাঙ্গাল 

পল্ঠান্থবাদ। অন্বাদকের নাম পুথিতে নাই । পুথিথানি অনম্পূর্ণ। ইহাতে 'রাজগৃহযুক্তি? 

পধ্যস্ত আছে। অনুবাদ সকল স্থলে মূলের ঠিক অনুরূপ নহে। ভাবাহুবাদই গ্রস্থকারের 

অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয় । রচনার নমুনা £-- 

জগতের হ্টিরক্ষা বিনাশ কারণ । 

প্রথমে প্রণাম করি তাহার চরণ ॥ 

শান্ত্রকর্তৃচরণ বন্দিয়া বার বার। 

মুনিরুত শাস্ত্র যত তার লইয়! সার ॥ 

ভোজরাজপ্রকা শিত যুক্তিকল্প তরু 

মনোহভীষ্টফলদাত। নীতিশান্ত্রগুরু ॥ ইত্যাদি 

এ জাতীয় গ্রন্থ বাঙ্গালায় খুব কমই পাওয়া যায়। 

৬। ভাম্বাস্মুত্ভিসহক্ষেপ । রাধাবল্লভ কহিবাগীশরচিত। 

একদিন বাঙ্গালাসাহিত্য ব্রাঙ্মণপপ্ডিতসমাজে বিশেষ অনাদৃত ও অবজ্ঞাত ছিল। 

অন্য শা্গ্রস্থের ত কথাই নাই-_পুরাণ পধ্যন্ত বাঙ্গাল! ভাষায় আলোচনা করা নিষিদ্ধ 

ছিল। শ্তধু শুফ নিষেধ নহে_-তাহার সহিত ভীতিপ্রদর্শন ছিল--ভাষায় পুরাণ পাঠ করিলে 

নরকে বাস করিতে হইবে । র্ 

তবে কালক্রমে ব্রাক্ণপত্তিতসম্প্রদায়ের এ মনোভাব পরিবন্তিত হইয়াছিল। এই 

পরিবর্তনের কারণ পুরাপুরি বাধালা ভাষার প্রতি তাহাদের অকৃত্রিম অঙরাগ বলিয়া বোধ 

হয় না। অত্রাহ্মণ গ্রাম্য কবির চেষ্টায় বাঙ্গালাসাহিত্য দিন দিন যে প্রসার লাভ করিতেছিল; 

ভাহাকে ঠেকাইয়া রাখা তাহাদের সামর্থ্যের অতীত ছিল। সেই জন্ত তাহারাও বাঙ্গালা 

ভাষার দাহায্যে সংস্কৃতশান্ত্র সাধারণের মধ্যে প্রচার করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার 

করিয়াছিলেন এবং তদন্ুযায়ী কাধ্য করিতেছিলেন। তাহা ছাড়া, বাঙ্গালা ভাষার প্রসারের 

সঙ্গে সঙ্গে দেশে সংস্কৃতশিক্ষার অল্পবিস্তর অবনতি যে না হইতেছিল, তাহা নহে। ফলে 

সাধারণের কথা দুরে থাকুক, দংস্কৃতজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণপপ্ডিতে্ন দল স্ট হইয়াছিল। ইহাদের 

কার্ধের সুবিধার জন্ স্থৃতি ও জ্যোতিষের সাধারণ বিষয়গুলি বাঙ্গাল। ভাষায় গ্রকাশ কর! 

বিশেষ দরকার হইস়। পড়িয়াছিল। তাহা না হইলে হিনুধর্দের ক্রিয়াকলাপ লোপ পাইবার 

আশঙ্কা ছিল। 

আমাদের আলোচা গ্রস্থথানি এইক্সপ উদ্দেস্তেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। 
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রাধাবল্পভের ভাষাম্বতির উল্লেখ ১৭২৮ শকাব্ে রচিত রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গল? গ্রন্থের 

প্রারস্তে আছে ।* পূর্থীচন্ত্রের উল্লিখিত রাধাবল্পভই বর্তমান গ্রন্থের রচয়িত1 কি না, তাহ! 

জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। কারণ, রাধাবল্পভের নামীয় স্বৃতিবল্পদ্রম নামে আর 

একথানি বাঙ্গালা স্বৃতি গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়া- 
ছেন।শ* এই ছুইখানি গ্রস্থের মধ্যে কোন্খানি পৃথবীচন্দত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় 
করিবার উপায় নাই। 

আলোচ্য গ্রন্থে অশৌচ, শ্রাদ্ধ ও তিথি, এই তিনটা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 

ইহার রচনার কিছু নমুন! নিম্নে প্রদত্ত হইল । 
. “তন্ত্রাদৌ সপিগাদিব্যবস্থা। সপিগদানব্যতিরেকে অশৌচ নির্ণয় করতে না পারে 

অতএব প্রথম সপিগাদি বিচার করিতেছি । তাহাতে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত পুরুষের সপিগ হয়। 

ইহার মধ্যে যদ্দি পিতা! পিতামহ জীবদ্দশাতে থাকে তবে দশম পুরুষ পর্যাস্ত সপিণ্ড হয় ॥” 

৭) ব্চাঙ্পীদাতীী হাওঞাল্ত । নৃতন গ্রন্থ বলিয়া এখানির উল্লেখ 
করিতেছি না। তবে ইহার শেষে যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহা আলোচনার বিষয়। 

এ জন্ত উহ! এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 

শকাবা বিধিমুখ করহ তৃগুণ। 

রূক্সিনিনন্দন অস্ক জলনিধি পুন ॥ 

বৃসরামি বহিভূর্তি মাস নিশ্চিতে । 

ভালি দিন চন্দ্রহিন গগনবিদিতে ॥ 

মৃগাঙ্ষমুদিতপক্ষ এক অস্কস্থিতে। 

সসিযুত ঝাসরে দিজাম দিন হৈতে ॥ 

কাপির কৃত [ক্]ঠাব্য এই চরত্র পাগুব। 

সাধুগন উপাক্ষন তরিবারে ভব ॥ 

আদ্রিপর্বব ভারথ কেবল যুধাসিন্ধু। 

সংসারসাগরে ভাই তরিবারে বন্ধু ॥ 
এতদুরে আদিপর্ব সমাপ্ত । 

কবিন্ত্র অন্থসারে সকাবা ১৬৬৪।৩।১৫। 

লিখিতং শ্রাহিদয়রাম মিন্র নিধাস গোলপুর পাটনার্থে প্রীনাকহি রামবপ্পিক নিবাস 

নিজগ্রাম সন ১১৮১ সাল মাহ বৈশাখ ৭ দিনে পুস্তক লেখ! সমাঞ্ধ ॥ বার সনিবারে বেল! 

চারি দণ্ড থাকিতে সমাগু হইল। | 

* সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক! ( ৩য় বর্ধ, পৃঃ ৫* )। 
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এই স্থলে তিনটা তারিখ দেওয়া হইয়াছে-একটী অক্ষরে এবং ছুইটী সংখ্যায়। 

শেষের তারিখটী লিপিকরের, তাহা স্পষ্টই বল! হইয়াছে । কিন্তু অপর তারিখ দুইটী কাহার, 

তাহ! বুঝা যায় না। প্রথম তারিখটী শক ত্রয়োদশ শতাব্দীর । সৃতরাং উহা কাশীদাসের সময় 

হইতে পারে ন।। কাশীদাস উহার ছুই তিন শত বৎসর পরের লোক। দ্বিতীয় তারিখটাও 
কাশীদাসের পরের । স্থুতরাং উহা কাহাকে নির্দেশ করে, বলা কঠিন । 

৮। ভুঞল্রতসহন্বাদদ। কবিচন্ত্রকৃত। পুথিখানি ১২৪৬ বঙ্গাকে লিখিত। 
পুস্তকের নাম কোথাও দেওয়া নাই । তবে বনগত রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ, ভরতকৃত 

রামের পাদুকাগ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপার ইহাতে বর্ণিত থাকায় ইহা রামায়ণের ভরতসংবাদ 

বলিয়াই মনে হয়। এই গ্রস্থে একটী নৃতন কথ। আছে- ইহাকে “দশম স্বন্ধের কথা” বলা 
হইয়াছে। 

“দশম স্ন্ধের কথা কবিচন্দ গায়” (৯খ, ১০ পত্র) 

রামায়ণের এই অংশকে “দশম ক্বন্ধের কথা+ বলিবাঁর কারণ কি, বুঝিলাম না। 

৯। শত্যনাক্সাহণেল্র গভাত্নী। রামব্াস্তরচিত। ইহার পরিচয় গ্রস্থ- 
শেষে এইরূপ দেওয়া আছে,_- | 

“রামকান্ত মন্দিঘাটি আধারে রাড বাটী 
দেবের আদেশ পেয়ে কয়।” 

্রন্থখানি বোধ হয়, রাজসাহী অঞ্চলে রচিত। এজাতীয় পাঁচালীতে প্রসিদ্ধ 
কাঠরিয়াগণকে পাহাড়পুর অঞ্চলের বলা হইয়াছে। 'পাহাত্তপুরর কাঠুরিয। যত।' সাধু 
ঢাকানিবাসী ন্বর্ণবণিক্ বূপসাহ]। 

সেই দিন এক সাধু ঢাক! হত্য। ডিঙ্গ। 
লাগায়েছে কুলে। 

হৈম বান্তা জাতে রবূপসাহ! নাম 

নিবান গৌড় বাদসাহি ॥ 
সাধুর কন্যা মনোরমা। বল্পভ শেঠের পুত্র কালীকান্তের সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

আদিশৃরধাম বঙ্গে গ্রাম পঞ্চসার। 
লক্ষ টাকা পাঠাইয়া করিল সমাচার ॥ 

বল্লভ সেটের স্থুত কালিকান্ত নাম। 

স্থান ও পাত্রপান্রীর এইরূপ নাম এ জাতীয় অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 
সাধুর নানা জাতীয় বহু ডিগ্। ছিল। যথাঁ_-খুরশান, হংসরাজ, ঢোলপাটা, 

জঙ্গীউঠ, বাঘঝাপি, সোনাভাষী, জয়রাজ ইত্যাদি (পন্ত-৬ ক--খ)। সিংহলযাত্রার পথে 
অগ্রত্বীপে গোপীনাথ, নবদ্বীপে বুড়াশিব, গোপতিপাড়ায় রঘুনাথ, ফুলিয়ায় আবাড়ুক (1), 
অ্রিবেণীতে দরফ খা, রাঙ্গাফলায় কাহুরায়কে প্রণাম করিবার কথা আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে 
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কম্পাশ যন্ত্র, দুরবীণ ও মাপ্রা্জ নগরের উল্লেখ আছে। ইহাতে গ্রন্থখানিকে খুব প্রাচীন 

বলিয়া মনে হয় না। ূ 

শিবচন্ত্রপ্রণীত একখানি স্বতন্ত্র সত্যনারায়ণের পাচালীও পরিষৎসংগ্রহে আছে। তবে 

তাহাতে নৃতনত্ব কিছু নাই। 

১৯০। প্প্রন্মভক্তিন্সাপ্র -গুরুদাস বন্থকুত। এই গুরুদাঁস বন্ধ কলিকাতা 
শ্যামবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বহ্থ মহাশয়ের পূর্ববপুরুষ । ইনি একজন স্থকবি 

ছিলেন। ইহার রচিত কতকগুলি গান আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে । ইহার রচনার ভাষ! 

সুললিত, কোথাও রুষ্টকল্পন। ব| কাঠিনা নাই। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিতত্ব সরল বাঙ্গ।ল। পছ্যে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। 
রচনার নমুন1-_ 

কল্পবৃক্ষের রত্ুযোগ পীঠের উপর 
কায়মনে ভজ মন কিশোরি কিশোর ॥ 

পূর্বাপর বেদশাস্ত্রে আছয়ে সকল। 

পরে গোস্বামিপাদে তাহ! করিলা উজ্জল ॥ 

তাহার কিরণ লাগে ভক্তগণের গায়। 

মূর্খ বুঝাইতে তাঁরা বর্ণিল ভাষায় ॥ 
তার লেশ বর্ণিতে যে হয় মোর মন। 

পঞ্গু যেন চায় গিরি করিতে লঙ্ঘন ॥ (৬খ পত্র) 

যদি রিপু হবে জমী মনোযোগে শুন কহি 

শাস্ত্রের সিদ্ধ স্তপারোদ্ধার। 

রক্ষক করহ ভক্তি রিপু হউক হীনশক্তি 
তুক্তিমুক্তিম্পৃহ। তুচ্ছ কর॥ (৮খ পত্র) 

ইৈষ্ণবশান্ত্র হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিয়। গ্রস্থকার নিঞ্জের উক্তিগুলি প্রমাণিত 

করিয়াছেন। 

ইহার রচিত একটী গানের নমুনা নীচে দেওয়] হইল,- 

প্রাণমথি আদি শ্ীমতির জত পুয়া। 

রাধার মন্দিরে সভে মিলিল আশিয়া ॥ 

সভে পৃছে দূতি গে গিয়াছে কতদিন। 

অন্তরে উৎলে আজি দেখি শুভদিন ॥ 

সুখভরে বুক কাপে দোলে হিয়ার হার । 

রাই বলে কালী হতে অমনি গে! আমার ॥ 
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কেহ বলে বাম অঙ্গ লাগিছে নাছিতে। . 

রাই বলে অমনি আমার তিন দিন হইতে ॥ 
আপন] হইতে আজি হ্ৃদপদ্ম ফুটে। 
তাহা হইতে কতোই বা সুখের গন্ধ উঠে ॥ 
এত দিনে বিধি ঝুঝি হইল সদয় । 
অদূরে মাধব বন গুরুদাসে কয় ॥ 

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 



| চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্তন * 

স্চন! 

বঙ্গভাষায় রচিত কৃষ্ণলীলাব্ষম্নক সাহিত্যে চণ্ডীদাসের কুষ্ণকীর্তনকে আদিগ্রস্থ 

বলিয়। মনে কর! হয়। এ পর্যান্ত তাহ।র পূর্বব্তী কোন কবির রচনা আমর! পাই নাই। 

এই শ্রেণীর সাহিত্যে সুধু বঙ্গদেণে নয়, বঙ্গদেশের বাহিরেও চত্তীদানের ন্যায় গীতি-নাট্যকার 
বড় একটা দেখ! যায় না। 

কিন্তু দুঃখের বিষপ্স, কৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক শ্রদ্ধেম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্ন রায় 

বিদ্বন্বল্লভ মহাশয় ইহার সাহিত্যিক দ্রিক্টাকে ততট। মর্যাদা দান করেন নাই, যতটা 

ইহার ব্যাকরণ ও ভাষাতত্বের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন । তাহার পরে এ গ্রন্থ লইয়া 

ধত আলোচনা হইয়াছে, তাহাও সুধু এ দিক্ হইতে । আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্তন যখন 

সাহিত্য-গ্রস্থ, তখন সাহিত্য হিলাবেই ইহার বিচার হওয়। আগে দরকার । 

কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এই কাজে হস্তক্ষেপ করেন নাই দেখিয়া গত ১৩২৮ সালে 
(ইং ১৯২১-২২) যখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ে প্রাচীন বঙ্গীয় বৈষণব-সাহিত্যে 
গবেষণার জন্য রামতম্থ লাহিড়ী-রিসার্চ স্কলার নিযুক্ত হই, তখন কৃষ্ণকীর্তনের সাহিত্য- 

বিচারের দ্রিক্ট। আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে ও আমি যথাসাধ্য অনুসন্ধান ও আলোচনায় 

প্রবৃত হই। সেই সময়ে আমি যে সব বিষয় এই গ্রন্থ সম্পর্কে লক্ষ্য করি, তাহা এখন 

আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি । আশ| করি, আপনাদের বিচার ও আলোচনার 

দ্বারা আমার ক্রটিগুলি সংশোধিত হইবার উপায় হইবে। 

কৃষ্ণকীর্তনের একট! বিশিষ্টতা ও অসামান্ততা আছে, যাহা কোন প্রাদেশিক ভাষায় 

রচিত অনুরূপ গ্রস্থে দেখা যাঁয় না। আমরা বর্তমান ৪ পরবর্তাঁ প্রবন্ধসমূহে দেখিতে 
পাইব, গ্রী্ীর চতুর্দশ শতাব্দী পর্ধ্তস্ত প্রাচীন ও অর্বাচীন পুরাণে ও কাব্যে কৃষ্ণকথা। যে যে 
স্তরের ভিতর দিয়! আসিম়্াছিল, তাহা প্রায় সমন্ত কৃষ্ণকীর্তনে বর্তমান আছে। হরিবংশ, 

বিষুঃপুরাণ, ভাগবত, ব্রদ্বৈবর্তপুরাণ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ মন্থন করিয়৷ চণ্তীদাস 

তাহার গীতিনাট্যথানি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সব সাক্ষাৎ কুষ্ণ-সাহিত্য ব্যতিরেকে 

অন্তান্ত পুরাণ, যথ। _অগ্নি, পাদ প্রভৃতির অনেক কথা চণ্ীদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

আবার অন্ত দিকে কাব্য ও লৌকিক উপাখ্যান হইতেও চত্তীদাদ যথেষ্ট মালমশল! 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দের অনেকগুলি গানকে ত তিনি স্থন্দর অনুবাদ করিয়া 

+ ১৮ই চৈত্র, ১৩৩৪ তারিখে পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
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নিজ গ্রন্থে চালাইয়। দিয়াছেন।. আমরা আশ্চর্য্যান্িত হই যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্শ- 

পৃজাবিধান গ্রন্থে যেখানে যেখানে কৃষ্ণের কথা আছে, তাহা চত্ীদাসের অনেক কথার 

সঙ্গে মিলিয়া যায়। মোটামুটি বলিতে গেলে গৌড়ীয় বৈষুব ধর্শের উদ্ভবের আগে 
বঙ্গদেশে বৈষ্ণবতা কি আকার ও স্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমরা এই গ্রন্থ হইতে 

জানিতে পারি। কৃষ্ণকীর্তনে এমন সব কথা আছে, যাহা পরবর্তী বৈষণবেরা একেবারে 
বর্জন করিয়াছেন। এ 

চণ্ডীদাসের গ্রন্থে কোথাও ইহার নাম পাওয়া যায় নাই। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় 

ইহার নাম দিয়াছেন “ত্রীকষ্ণকীর্তিন/ । এই নাম লইয়া একটু গণ্ডগোল আছে। কীর্তন 

শব দ্বার। আমর] পদাবলীসাহিত্য বুঝিয়া থাকি । কিন্তু চণ্ডীদাসের এই গ্রন্থ গান 

হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রান্থমোদিত কীর্তন নহে। স্থঙ্তরাং মনে হয়, নামের জন্ত 
এ গ্রন্থ আলোচনায় অস্থবিধাও কম হয় নাই। এই গ্রন্থ সংস্কৃত ও লৌকিক পুরাণের 

_সমবায়ে গঠিত বলিয়া ইহাও পুরাণ আখ্য। পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বাস্তবিক বঙ্গভাষায় 
কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যদি কোন মৌলিক পুরাণ থাকে, তবে তাহ! এই কৃষ্ণকীর্তন। ইহার 

অনেকগুলি খণ্ড ছিল, সবগুলির উদ্ধার না হওয়াতে এই গ্রন্থের পরিচয় অসম্পূর্ণ রহিয়া 
গিয়াছে। ইহার রচন| দেখিয়া মনে হয়, ইহার মথুরাথণ্ডে কংসবিনাশের কথাও ছিল। 
যাহ! হউক, ইহাকে পুরাণ বলিলে ইহার ঠিক প্ররুতি বুঝিতে পারা যায়.। তুলন| হিসাবে 
বলা যাইতে পারে, বাশ্গলার মঙ্গল কাব্যগুলি আমাদের লৌকিক পুরাণ, যথা - ধন্মমঙ্গল, 
চণ্তীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাি। কৃষ্ণকীর্ভন এই ধরণের উচ্চশ্রেণীর মিশ্র পুরাণ । ্ 

কৃষ্ণকীর্তনে বিশেষ লক্ষা করিবার মত একটি বিষয় এই যে, কৃষ্ণ ও বিষুকে 

এমন ভাবে জড়ান হইয়াছে যে, ছুই জনকে পৃথক্ করা যায় না। এই অন্ত স্থানে স্থানে সংস্কৃত 
ও লৌকিক পুরাণের বিষ্মবস্তর মধ্যে অসামপ্ন্ত দেখা ষায়। এই কথাটি মনে রাখিলে 

চণ্তীদাসের গ্রন্থ যে যুগে লিখিত হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহা বৈষ্ণব- 
সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণতত্ব মিশ্রণের ফল। | 

কুষ্ণকীর্তন ঠিক রকম বুঝিতে হইলে ইহার আলোচনাপদ্ধতির দিকেও লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্তনকে বিশ্লেষণ করিয়া! (811810515 ) ইহার উপাদানগুলির 

বিশিষ্টতা কি, ধরিতে চেষ্টা করা দরকার, তারপর অনুরূপ সাহিত্যের মালমশলার সহিত 

ইহার উপাদানগুলির সংশ্লেষণ (591706315) না করিলে ইহার স্থান ও মৌলিক 

বুঝিতে পার! যাইবে না। . | 

এই জন্ত আমি কৃষ্ণকীর্তনের এই আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে চাই। 

প্রথম ভাগে ইহার বিশিষ্ট উপকরণ সম্বন্ধে আলোচন! থাকিবে । কষ এবং রাধ। 

সম্বন্ধে কোন্ কোন্ কথা কোন্ কোন্ মূল গ্রস্থ বা স্তরবিভাগের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহ! 

এই ভাগে আলোচিত হইবে । অদ্থকার প্রবন্ধে সুধু কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। 
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দ্বিতীয় বিভাগে গীতিনাট্য হিসাবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ আলোচিত হইবে। 

আমার মনে হয়, এ দিকে লক্ষা না দেওয়ায় আমরা কৃষ্ণকীর্তনের মর্ধ্যাদ। মোটেই রক্ষা করি 

নাই। বাঙ্গলা দেশের সঙ্গীতের ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থ অমৃল্য। 

তৃতীয় বিভাগে ভারতীয় কৃষ্-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের কষ্চকীর্তনের স্থান নিদিষ্ট 

করিবার চেষ্টা করা যাইবে। সংস্কৃতে ও দেশীভাষায় প্রবল কৃষ্ণ সাহিত্য রচিত হইয়াছে, 

তাহার মধ্যে চতরীদানের একটি নিজস্ব মহিমা আছে, তাহ। দেখাইতে পারিলে প্রাচীন 

বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। 

এবার অগ্কার বিষয় লইয়! উপস্থিত হইতেছি। 

কৃষ্ণকীর্তভনের উপাদান 

কৃষ্ণের নানা নাম 

চধীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের নানা নাম পাওয়া যায়, ইহাদের সকলের সঙ্গে 

কুষ্ণলীলার কোন সম্পর্ক নাই। বিষ্ণুর নানা অবতার ও নাম কৃষ্ণে অপিত হইয়াছে। 

কুষ্ণকে যদি গোপীনাথ, গোবিন্দ, গোপাল, নন্দের নন্দন, বহুলকুমার, বালগোপাল প্রত্বৃতি 

বল! হয়, তবে তাহাতে স্বাভাবিক চিন্তার কোন বাধা হয় না, কিন্তু তাহাকে যদি গদুনাভ, 

চক্রপাণি, গদাধর, সারঙ্গধর, মধুস্থদন, মুরারি, নরসিংহ, হৃষীকেশ, গরুড়বাহন বলা যায়, 

তবে বুঝিতে হইবে, কৰি ইহা চাহেন যে, আমর! কৃষ্ণের উপস্থিত ললিতলা'লার মধ্য দিয়াও 

বিষু-দেবতার শৌধ্য ও বী্ধযপ্রকাশক কার্ধ্যাবলীর যোগ রক্ষা করি। এই নামগুলির 

মধ্যে সারঙ্গধর শব্দটির অর্থ আমরা পরে আলোচনা করিয়াছি । 

এই নামগুলি ছাড়া আর যে সব নাম কৃষ্ণকে দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীধর, 

শ্রীনিবাস, দেহের দেবতা, মদনমুরুতী ও মাহাকোল শব্মগুলি লক্ষ্য করা দরকার। 

শ্রীধর শব্দ্বার৷ কৃষ্ণের সঙ্গে লক্্মীর সন্বন্ধ অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। প্রাচীন 

পুরাণে ও রৃষ্ণকীর্ততনে জঙ্গী আসিয়৷ রাধা, হইয়াছেন, এরূপ আছে; কিন্ত পরবর্তী বৈষ্ণব- 

সাহিত্যে রাধাকে লক্ষী হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলা হইয়াছে। চত্ীদাসের রুষণ তাহার 

রাধাকে বলিতেছেন,_-আপণ অঙ্গের লখিমী হইঅ| ।--পৃঃ ১২৯। এই শ্রীধর শব বিষুঃপুরাপেও 

(১,৮২৩) অন্থ্রূপভাবে পাওয়া যাঁয়। বিষ্ণপুরাণের (১৮:১৫) পবিষ্কোঃ শ্রীরনপায়িনী” 

কথার এবং ভাগবতের "গানব্রলক্ষমী” কথার ধ্বনি চত্তীদাসে পাওয়া যায়,-- 

শ্রীধররূপে হরিআ নিবো তোরে ।--পৃঃ ১২৭ 

কুষণকীর্তনে কৃষ্ণকে দেহের দেবতা+ ও “দেহার দেব, বলা হইয়াছে ।--দেহের দেবতা 

তোঙ্ষে জগতের নাথ।--পৃঃ ১*৫। দেহার দেব." পৃঃ ১৩২)। এবিষয়ে পরে আরও 

আলোচন| হইলে এ ধারণার মূল কোথায়, তাহা বুঝিতে পার! যাইবে । 
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মদনমুকুতী শবেের তাৎপর্য্য ও মূল পরে আলোচিত হইয়াছে। 

বিষ্ুর বরাহ অবতার বুঝাইতে মাহাকোল শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে ।__মাহাকৌল- 
রূপে দন্তে মেদিনী উঠায়িলেো! )--পৃঃ ২৩৫। সংস্কৃত অভিধানে বরাহ অর্থে কোল শব্ধ 

পাওয়া যায়; প্রাচীন পুরাণেও বরাহ অব্তারকে মহাকোল বলা হইয়াছে। আশ্চধ্যের 
কথ] এই যে, চণ্ডীদান ছাড়া আর কোন কবি এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। 

অবতার 

বিঞুর নান! অবতার পৌরাণিক সাহিত্যের এবটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। 
বৈদিক বিষণ হইতে পৌরাণিক অবতারগুলির ধারণ। কি করিয়া আসিয়াছে, তাহার 
আলোচনা অনেকেই করিয়াছেন। প্রাচীন ও মধ্যকালের মূল সংস্কত গ্রস্থে বি"চ্ছন্নভাবে 

'নানা তথ্য ছড়াইয়া আছে। স্গ্নিরক্ষার কাজে ঝিঞুণকে ৰারে বারে ভূভার হরণের জন্য 

অবতরণ করিতে হইয়াছে। অবতারের বার সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। কেহ 

বলিয়াছেন, বিষ্ণুর অবতার ২৪টি, কেহ ২২টি। শেষকালে খ্রীষ্টায় দশম শতাব্দীর কাছাকাছি 
বিষ্ণুর দশটি অবতার মাত্র সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখা যায়। 

চণ্তীদাস বিষ্ণুর অবতার কিরূপভাবে ধরিয়াছেন, আমর! এবার তাহা দেখিব। 

কৃষ্ণকীর্তনের ১০১-২ পৃষ্ঠায় আছে,-মুরারী [মীন], রাম, বরা এবং নরসিংহ ; ১২৭ পৃষ্ঠায় 
পাওয়া যায়-বামন, মীন, শ্রীধর [অর্থাৎ কৃষক], বরাহ এবং শ্রীরাম । আর ২৩৫ পৃষ্ঠায় 
দশটি অবতারের নাম এইরূপ আছে, মীন, কচ্ছপ, বরাহ, নরহরি, বামন, পরশুরাম, 

শ্রীরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কন্তী। এখানে 'শ্ীধর, শব্ধ দ্বার! এবং “এবেঁ উপজজিলা কৎস বধের 
কারণ” হইতে কুষ্ণকেও বিষ্ণুর অবতার হিপাবে ধর! হইয়াছে । কৃষ্ণকীন্তনের নিয় টদ্ধংত 
অংশগুলি হইতেও বুঝ| যাঁয় যে, কৃষ্ণকে বিষণণর অবতার মনে করাটা খুবই চলিত ছিল। 

(১) সকল দেবের বোলে হরি বনমালী। 

আবতার করি করে ধরণীত কেলী.॥__ পৃঃ ৬ 

(২) তোদ্ষার কারণে আন্ে আবঙার কৈল।- পৃঃ ১০৩ 

(৩) আঙ্গে রী নারায়ণ মুকুন্দ মূরালী ল 
যুগে যুগে অবতার করী ল--পৃঃ ৩৬১ 

তুলনা করিয়। দেখিতে গেলে “ধর্মপৃূজাবিধানে” আমর। দেখিতে পাই, 

সপ্তম মুক্ততে গোশাঞ্ি বলালে গোপি কান্[-কফ্]। 

, বিপ্রকুলে জন্মিঞ্া গোয়ালাকুলে নাম ॥--পৃঃ ২১৪ 

কৃষ্ণ যে বির একজন অবতার, এ কথ বহু প্রাচীন গ্রন্থেও আছে। যথা--হরিবংশ 



হি চণ্তীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ন ২৩৭ 

(১.৪২ ৯, মহাভারত ( শান্তিপর্বব ), ম্ংস্তপুরাণ (২৫৮.১* ) ইত্যাদি। ভাগবতেও ছুই 

জায়গায় এইরূপ কথা পাওয়| ষায়,__ 

(১) রামকৃষ্জাবিতি ভূবো ভগবানহরদ্তরং !_-১.৩ ১৩, 

(২) কৃষ্তাবতারঃ... রা রর |--১০.৩.৯, 

এই কথা বলিয়াও ভাগবত পরে বিষ্ণুর অন্যান্ত অবতারের উপরে কৃষ্ণের স্থান নির্দেশ 

করিয়াছেন,_“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কুষ্ঝস্ত ভগবান্ ন্বয়ম্” (১.৩.২৮) এই ধারণার মূলে 

মধ্যযুগের নব-বঞ্চব ধশ্ম অনেকটা কাজ করিয়াছিল। এই নবপ্রস্থানের নির্দেশ 

অনুযায়ী কৃষ্ণ স্ৃধু সকল দেবতার নয়, এমন কি, বিঞ্ুতর উপরেও স্থান পাইলেন, সেই জন্য 
আর আগের মত দশ অবতারের মধ্যে কৃষ্ণের নাম আসা অসম্ভব হইল। গাঙগোবিন্দ 

(১.৫--১৬) ও ব্রঙ্গবৈবর্তে তাই অবত্তারের মধ্য ক্র নাম নাই। 

এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ভাগবত, গীতগোবিন্দ ও ত্রঙ্গবৈবর্তপুরাণের কথা 
নানিয়া, কৃষ্ণকে অবতার না ধরিয়া অবতারী করিদ্জা তুলিয়াছেন। চগণ্ডীদাম গোঁড়ীয় 

বৈষ্বদের অপেক্ষা! পুর্বববন্তী হওয়ায় তিনি প্রাচীন গ্রন্থের অনুসারে কুষ্ণকে বিষুর 

অবতার মান্য করিয়াছেন। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে দশ অবতারের মধ্যে বলরামও 

আছেন, কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনে বলরাম অবতার নহেন । 

বয়স 

বৈষ্বদের কারবার কিশোর কৃষ্ণকে লইয়|, তাই তাহার! “বয়ঃ ৫কশোরকমে র 

গুণ গাহিয়াছেন । এখানে আমরা কৃষ্ণ ও রাধার বয়সের তুলনা করিতে চাই; কারণ, 

নানা গ্রন্থে এই বয়স নান! ভাবে বল। হইয়াছে। 

পুরাণমধ্যে সর্বপ্রথম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার নাম পাওয়া যায়, ইহার কুষ্ণজন্াথগ্ডের 

১৫শ অধ্যায়ে কুষ্ণকে 'বালঃ ও “মায়াবালকবিগ্রহঃ বলা হইয়াছে; আর পাওয়া ঘায় যে, 

এই বালক কৃষ্ণকে বয়স্ক! রাধা কোলে করিয়াছিলেন-_ তার পর অবশ্ত কৃষ্ণ হঠাৎ কিশোর 

হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাধার বয়স্কা হওয়ার" কারণ, তিনি শ্রীদ্ামের শাপের জন্য আগেই 
পৃথিবীতে আসিয়। জন্ম লইয়াছিলেন। স্থতরাৎ যখন কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, তথন রাধ। 

বেশ বড়ই ছিলেন । 

জয়দেব এই ব্রঙ্গবৈবর্ত অনুসরণ করিয়া গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে রাধাকে কষ 

অপেক্ষা বড় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে আর কোনই উল্লেখ নাই। 

কিন্তু কুষ্তকীর্ঘনে এ সব কিছুই নাই, বরং কৃষ্ণ কিছু বড় হইয়া গোচারণ আরস্ত 
করিলে পর রাধার জন্ম হয়। 

(১) নিতি নিতি বাছা রাখে গিআ1 বৃন্বাবনে | পৃঃ ৬ 

(২) লক্ীক বুলিল দেবগণে ॥ আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।--পৃঃ ৬ 
৩১ 
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ভাগবতে (১*,১৫.১) পাওয়! যায়, কৃষ্ণ পৌগণ্ড বয়সে অর্থাৎ ছয় বৎসর হইতে 
গোচারণ করিয়াছিলেন, টীকায় সনাতন গোস্বামীও এ কথ। বলিয়াছেন । আবার রুষ্ণকীর্তনে 

কৃষ্ণ নিজের বয়সের কথা রাধাকে এইবূপ বলিতেছেন,_বএমে জ্যেষ্ট_-পৃং ৪০ | সুতরাং 

দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ষবৈবর্তের মত চতণ্তীদাস অলৌকিকতা৷ দেখাইতে যাইয়। অস্বাভাবিকতা 

আনিয়া ফেলেন নাই। 

শরীরের বর্ণ 

কৃষ্ণের শরীরের বর্ণ নান! গ্রস্থে কোথাও “কষ” কোথাও শ্যাম” এবং কোথাও 

“নীল শব্দ দ্বারা স্থচিত হইয়াছে । নীলবর্ণ বুঝাইতে ভাগবতে (১*,২৩,১৬ অথবা ২২) 

স্যাম শব্দ পাওয়া যায়। কৃষ্ণের বর্ণের দিকে লক্ষ্য করিয়! উক্ত গ্রন্থে ( ১*.২৬.১৬) “ইদানীং 

কৃষ্ণতাং গতঃ” অতি পরিস্কার ভাবে বল! হ্ইয়াছে। তুলনা করিতে যাইয়া পদ্মপুরাণের 
উত্তর খণ্ডে ছুই জায়গায় কৃষ্ণকে ন্দীবরদলশ্তামঃ” (২৩৫.৪৪) ও 'ইন্দ্রনীলমণিশ্তামঃঃ (২৩৯১১) 

রূপে পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দে হ্ামমরোজ” (১১.১১.) ও “নীলনলিনম্' (১১.২৬), অথবা 

একেবারে 'নীলকলেবর”ই আছে। 
চত্ীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে আমর] পাই “কাল ( পৃঃ ৩৮, ৮০১ ২৯৫ ইত্যাদি), এবং 

নীল (পৃঃ ৩*২)। চণ্ডীদাসের নামীয় প্রাচীন পদাবলীতে কৃষ্ণের তুলনা দিতে অতসী 
ফুলের নাম পাওয়া যায়। অতণী কুসুম সম শ্যাম স্ুনায়র ।--চণ্ডীদাস (নীলরতন) পৃঃ ৩১৬। 

প্রাচীন কালে অতসী ফুল যে নীলবর্ণের হইত, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতেই 

জান! যায়,_- 

(১) নীল অতসীর ফুল তাহে ছিল ।-_চণ্ীদাস ( নীলরতন ) পৃঃ ৫২। 
(২) অতপীর ফুল তুলি মনোহর 

যতন করিয়া পরি।--এ পৃঃ ২৫০. 

প্রাচীন ভারত্বীয় উদ্ভিদৃবিগ্ভাতেও অতসীকে পরিফার ভাবে “নীলপুষ্প' বলা হইয়াছে। 

তার পর, নানা গ্রন্থেও অতসী ফুলের নীলবর্ণের কথা আছে-_ 

(১) অতসীকুস্থমশ্টামঃ ।-_বৃহত্সংহিতা _ ৫৮.৩২, 
(২) অতসীপুম্পসঙ্কাশং - পন্পুরাণ, উত্তর খণ্ড) ৭৩.২,২১২১৩৬) বৃহন্নারদীয়পুরাণ 

১৫।৬৮, ৩১৪০7 এমন কিঃ ধন্মপূজাবিধানেও আছে -_ অতশীপুষ্পসঙ্কাশং ।-_পৃঃ €৪। 

এই নীলবর্ণ অতসী পরবর্তী বাঙ্গল সাহিত্যে পীতবর্ণূপে গণ্য হইয়াছে । এখন 
আমর! যে অতসীর কথা জানি, তাহা পীতবর্ণ। রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্ভানিধি মহাশয় 

বলিয়াছেন, তিন শত বৎসর হইতে অতসীর সাহিত্যিক বর্ণ-বিপর্ধয় ঘটিয়াছে। তিনি 

কবিকঙ্কণচণ্ডীর নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে দেখাইয়াছেন, অতদী তখন পীতবর্ণরূপে গণ্য 

হইয়াছে--অতসীকুস্থম বর্ণ ।--কবিকক্কণচণ্ডী ( বঙ্গবাসী সং) পৃঃ ৫৮। 
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আমার মনে হয়, অতসী নীল ও পীত, ছুই রকমেরই ছিল। পূর্বে সুধু নীল অতসীর 
কথাই বেশী ব্যবহৃত হইত। কৃষ্ণকীর্তনে আমরা “বন সোনাকড়ী, পাই (পৃঃ ২০৭), ইহার 
অর্থ বন্ত অতসী। ইহার নাম হইতে মনে হয়, ইহ! গীতবর্ণের ছিল। ইহা বন্য বলিয়াই 
হয় ত পূর্ব্বে বেশী আদূত হইত না। তারপর ক্ুত্তিবাঁসে পাওয়া যায়,_ 

অতসী অপরাজিতা! যাঁতে দুর্গা হরষিহ1।- রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড। এখানে অতসী নীলও 

হইতে পারে, পীতও হইতে পারে। 

চণ্তীদাসের পর আর কোনও কৰি রুষ্ণকে অতসী ফুলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন 
কি না, আমি জানি না । যদি না করিয়। গাঁকেন, তবে ইহ চণ্তীদাসের প্রাচীনতার একটি 

পরিচয় মনে কর! যাইতে পারে । 

ভঙ্গি 

আমর! সাধারণতঃ দেখিতে পাই, বিষুণর মৃ্তি সমপদস্থানক ভঙ্গিতে অর্থাৎ সোজান্থজি 

দাড়ান, অথব| গরুড়ের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় গাকে। বিষ্ণুর অবতারদেরও কোন বিশিষ্ট 

ভঙ্গির উল্লেখ নাই। কৃষ্ণের নান। রকমের লীলার মুধ্যে বশীবাদনকে একটু বিশিষ্ট স্থান 

দেওয়া হইয়াছে, তাই অন্যান্য লীলার কোন ভঙ্গির উল্লেখ না থাকিলেও বংশীবাদনের 

বেলায় ত্রিভঙ্গ তঙ্গিমার আমদানি কর! হইয়াছে । ভাগবতে ও গীতগোবিন্দে বংশীবাদনের 

সময়ে চক্ষু ও ঠোটের অবস্থার কগা পাওয়া যাঁয়, কিন্তু শরীরের কোন ভঙ্গির উল্লেখ নাই। 

চণ্তীদাস এ ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থের অনুসরণ কবিয়াছেন,তাই তাহার কৃষ্ণকীর্তনে ত্রিভঙ্গের কগা 

পাওয়া যায় না। 

পরবর্তী পদাবলীকারদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পার্থক্য এখানেও দেখা যায়। তাহাদের ত 
ত্রিভঙ্গ ছাড়া কথাই নাই। এমন কি, চণ্তীদাসের নামে প্রচলিত পদাঁবলীতেও ত্রিভঙ্গ 

পাওয়া যায়” 

ত্রিভঙ্গ হইয়া রও বাণী সনে কথ! কও."।--( নীলরতন সং-পৃঃ ২০৮ )। ধর্পূজা- 

বিধানেও এই ব্রিভঙ্গের উল্লেখ আছে,_ 

মূলে কল্প তরোন্ত্িভঙ্গললিতং ধ্যায়েজ্গন্মোহনম্।_-(পৃঃ ৫৬.) 

কৃষের এই ভ্রিভঙ্গ, যাহ! আমরা প্রাচীন কোন গ্রন্থে পাই না, কোথা হইতে আপিল, 
এবিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্ঠক। আমার আপাততঃ মনে হয়, ইহা বৈষ্ণব ধর্মের উপর 

তান্ত্রিকতার প্রভাব হইতে হইয়াছে। 

হাত 

বিষ্ণুর নিজ কাজ উদ্ধারের জন্য চতুতু্জ মৃত্তি ধারণের কথা সকলেরই জান! আছে। 

কিন্তু কের কাজ ত প্রায় বাশী বাজানোতেই পর্যবসিত হইয়াছে । তাই তাহার ছুইখানা 
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হাতের চেয়ে বেশী দরকার হওয়ার কথ। নগ্ন। কিন্তু প্রাচীন কালে যখন কৃষ্ণের হাতে 

আযুধ দিতে বৈষ্ণবদের কোন দ্বিধা হইত ন1, তখন তাহার চারিখানা হাতের কথাই পাওয়। 

ঘায়। মংম্তপুরাণের এই শ্লেকটি আমাদের পক্ষে বিশ্বাম কর! বড় সহজ নয়,_ 

কষ্চাবতারে তু গদ। বামহস্তে প্রশস্ততে । 
যথেচ্ছয়। শঙ্খচক্রে চোপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥--২৫৮,১০, 

অগ্রিপূরাণ ও পদ্মপুরাণেও এই কথার অন্থমোদন আছে। 

ভাগবত ণিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত রুষ্ণের অবতারের উপযুক্ততাকে খর্ব করিয়াছে। 

ভাই প্রথম চারি হাত স্বীকার করিয়া লইয়া লীলাপুষ্টির জন্য সুধু ছুই হাত বজায় রাখ। 

হইয়াছে । ভাগবতে আছে (১০৩), বিষণ যখন কৃষ্ণবূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন তাহার 
চারি হাত ও উছ্াতে চারিটি আসুধ ছিল, কিন্তু দেবকীর অনুরোধে কৃষ্ণজ-অবতারের 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলিয়া ছুই হাত ও অস্ত্রগুলি তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইয়া গেল। 

ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের চারিটি আযুধের কথাও ঘেমন আছে, তীহার ৰাশী ও 

লগুড়ের কথাও তেমনি আছে, অথচ হাতের সংখ্য। দেওয়া নাই । আমার মনে হয়, চণ্তীদাঁস 

এ বিষয়ে প্রাচীন পুরাণ ও ভাগবত, ছুইয্েরই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া! পরিষ্কার কিছু 
বলেন নাই । | 

আয়ুধ 

বিষণ ভূভার হরণের জন্য অর্থাৎ দৈত্য-দানব বধের জন্য অবতীর্ণ হন বলিয়া তীহাঁকে 
আয়ুধ গ্রহণ করিতে হ্য়। চণ্তীদাসের কৃষ্ণকীর্তন অনুসারে কৃষ্চ বিষুর অবতার, তাই 

অন্তান্য অবতারের হ্যায় কষ্ণকেও আয়ুধ বহন করিতে দেখা যায়। কৃষ্ণের সম্পর্কে আমর! 

বাশীর কথাই মনে করিতে অভ্যন্ত হইয়! গিয়াছি, স্থৃতরাং চত্তীদাসের এই আযুধ-আয়োজন 

দেখিয়া আমরা অনেকেই হয় ত হতাশ হইব। যাহা হউক, তিনি বহু জায়গায় চারিটি 

আয়ুধেরহই নাম করিয়াছেন। কৃষ্লীলায় আযুধ ব্যবহারের স্থান নাই বলিয়া! এগুলি 

খাপছাড়া হইয়াছে । 

(১) যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে। 

সেহি শঙ্খচক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥--পৃঃ ৪ 

(২) শঙ্খচক্র আঙ্গে গদা শারঙ্গ ধরী ।-__পৃঃ ৮৫ 
(৩) আদ্দে দেব শারঙধরে ।--পৃঃ ২৮৮ 

এখানে শারঙ্গ শব্খের আলোচনা আবশ্যক । কৃষ্ণের হাতের আর তিনটি জিনিস 

সামরিক আযুধ, সুতরাং শারঙ্গও পেরূপ কিছু হইবে, এ কথা! সহজেই মনে হয়। কিন্তু 

আমাদের দেশের চলিত ধারণ! অনুসারে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম, এক সঙ্গেই মনে আমিমা 

পড়ে। সেই জন্য শারঙ্গ অর্থে পদ্ম ধরিয়া লওয়া খুবই স্বাভাবিক। কৃষ্ণকীর্ভনের সম্পাদক 
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শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবপ্লভ মহাশয় অনেকার্থকোষ এবং বিগ্যাপত্তির 

“সারগ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ” কথ! হইতে কুষ্ণকীর্তনের শারঙ্গ অর্থে পদ্ম ধরিয়াছেন । এ 

ধারণায় ভাগবতের নিয়লিখিত শ্লোকটি সাহাষ্য করিয়াছে, 

শঙ্খশক্রগদাপদ্শ্রিয়া জুগ্ঠং চতৃভূর্জম্।- ১০,৩২৬ 

হেমাত্রির ব্রতখণ্ডেও বিষ্ণুর হাতে 'পঙ্কেরুহ” ব। পদ্ম দেখা যায়। আমাদের ধর্মপৃঙ্জাবিধানেও 

আছে, 

শঙ্খং রথাঙ্গং গদামন্তোজৎ দধতৎ...( পৃঃ ৫৪ ) 

চণ্তীদাস শারঙ্গ শব্দ দ্বারা খুব সম্ভবতঃ পদ্ম মনে না করিয়া যুদ্ধাস্্ই মনে করিয়াছেন । 

ভাগবতেও আমর! পাই, কৃষ্ণের হাতের সব করেকটিই আফ়ুধ ছিল, পদ্মফুল ছিল না-_- 
চতুভূজং শঙ্খগদাছাদ।যুধম.।_ ১০,৩.৮, 

ফের এই শারঙগ বা শাঙ্গ কিরূপ অস্ত্র, তাহাও জান। গিয়াছে । বৃহতগৌতমীয় তত্ত্রে অতি 

পরিফারভাবে শাঙ্গধন্গর কথা উল্লিখিত আছে, 

দক্ষস্যোর্দে ম্মরেচ্চক্রং গদাঞ্চ তদধঃকরে। 

বামন্যোর্ধে শাঙ্গধিভঃ শঙ্খঞ্চ তদধঃ ম্মরিৎ ॥ 

স্প্রসিদ্ধ সনাতন গোন্বামী তাহার বৈষ্বতোধিণী টীকার যেন প্রচলিত পদ্ম স্থানে শা 

দেখিয়া খুসী হইতে পারেন নাই, তাই লিখিয়াছেন,--“কিন্তু শঙ্খচক্রগদাপন্শ্রিয়। জুষ্টং 
চতুভূ্জং ইতি কক্ষ্যমাণানুসারেন শাঙ্গস্ানে পন্মৎ জেঞেয়ং । তত্রতু শাঙ্গেিপদেশাপসনা 

বিশেষার্থমেব | ভগবতি তু সর্বদা সর্বাসমাবেশাৎ নাসম্ভবমিতি |” আমরা অন্যান্য 

গন্থ হইতে জানিতে পারি, প্রাচীন কালে বিষুর হাতে পদ্ম ছিল না। কোন কোন বিষু- 

মৃদ্তিতিও পদ্ম থাকে না, তার বদলে শাঙ্গধনু থাকে, তাহাদের মুগ্তি তত্বান্যায়ী নাম-- 

ত্রিলোক্যমোহন, হরিশস্করক।* আমার মনে হয়, চত্তীদাসও প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ধনু 

অর্থে শারঙ্গ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 

তত 

বাশী 

কৃষ্ণের কথা বলিতে গেলেই তাহার বাশীর কথা আসে। মধ্যধুগের টবষ্ণবেরা 

যেমন রাধাকে ঠিক স্ষ্টি করিয়া না থাকিলেও তাহার লীলা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, 
বাশীও সেইরূপ তাহাদেরই দান। কৃষ্ণলীলার পুষ্টির জন্য বাশী খুব আবশ্যক মনে 
অবরহইয়াছিল, তাই বিষ্তারদের হাতে যুদ্ধোপযোগী আমুধ থাকিলেও কৃষ্ণের হাতের 

আযুধগুলিকে সুধু মাত্র ছুই একবার উল্লেখ করিয়া তাহার লীলার জন্য বাঁশীই প্রীধান্ত 
পাইয়াছে। বাস্তবিক ব্রজব্যাপারে বাঁশী ছাড়া অন্ত কিছুর পামগ্রন্তও ত হয় না। 

পাস পপি পপির 

*. বিষুমূর্তিপরিচয়-_পৃঃ ২৩-২৪ । 
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চণ্ডীদাঁস বাশীকে কিরূপভাবে দেখাইয়াছেন, তাহা! বুঝিবার আগে সি মাহিত্যে 

বাশীর ইতিহাস আলোচনা কর! দরকার । 
প্রথমেই আমরা আশ্চর্যযান্থিত হই যে, বিষণপুরাঁণে বীশীর নাঁমগন্ধই নাই। এমন 

কি, রাসলীলার সময়েও বাশী দরকার হয় নাই । 

(১) জগোৌ কলপদং শৌরিনরশনাতন্ত্রীকত-ব্রতম.।৫.১৩,১৬ 
(২) রাসগেয়ং জগো কৃষঃ 1 ৫.১৩.৫৫ 

এখানে স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে, কৃষ্ণ মুখে রান-উত্সবের উপযোগী পদ গান করিয়াছিলেন, তার 

সঙ্গে নানা তাঁরের যন্ত্র বাজান হইয়।ছিল। পরবতী কালে এই গ্রন্থের 'কলপদং পদ হইতে 
নান! কথা আমিয়! পড়িয়াছে। | 

ভাগবতেই প্রথম বেণুর কথা পাঁওয়া যায়। ইহা বাঁশীর প্রকার-ভেদ, তাহা পরে 

দেখা যাইবে । ভাগবত্ের কথাগুলি এইরূপ, 

(১) চুকুজ বেণুম্। 

(২) কলবেণুগীতম্ 1-_-১০.২১,১৪ 

(৩) জগৌ কলম্। 
এই বেণু কি, বুঝাইছে যাইয়া ভাগবতের স্থপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমৎখ সনাতন গোস্বামী 
তাহার বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থে এইরূপ বলিয়াছেন,__ 

বংশ্যা অপি বৈশিষ্ট্যমন্তি। যথোক্তং | 

অদ্ধাঙ্ুলান্তরোম্মানং তারাদিবিবরাষ্টকৎ | 

ততোহঙ্গুলানস্তরে যত্র মুখরম্বাং তথাঙ্গুলং ॥ 

শিরো বেদাঙ্ুলৎ পুচ্ছং ত্রাঙ্ুলং সা তু বংশিক]। 
নবরন্ধ। স্বৃতা সপ্তদশাস্ুলমিতা বুধৈঃ ॥ 

দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধ,য়োঃ। 

মৃহাঁনন্দেতি বিখ্যাতা৷ তথা সম্মোহিনীতি চ | 

ভবেৎ স্ৃর্ধ্যানস্তরা সা চেৎ তত আকর্ষণী মতা । 

আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্ত্রাস্তরা যদি ॥ 

গোপানাং বল্লভা সেমং কশুলীতি চ বিশ্রুতা। 
ক্রমান্মণিময়ী ঠহমী ঠবণবীতি ত্রিধা চ সাঁ॥ ইতি 

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, ৰাশী তিন প্রকারের হইত--মণি, স্বর্ণ ও বেণু ছ্বারা নির্মিত। 

ভাগবতে কিন্তু বেণুই বলা হইয়াছে। 
তারপর বাশীর গানের কথা । ভাগবতে “কলবেণুগীতম্” আছে, এবং তাহাকে 'গীতম্ 

অনঙ্গবর্ধনম্ঠ এই অবধি মাত্র বলা আছে। তাহা হইতে পরবর্তী গৌড়ীয় টবষ্চবাচার্য্যের! 

যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ! সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, তাহার! সাম্প্র- 

১৩,২১২ 

১০,২৯,৩ 



সন ১৩৩৪ ] চণ্তীদাসের কৃষ্ণ-কীত্তন ২৪৩ 

দায়িক সিদ্ধান্ত অস্থুসারেই এ্ররূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কলম্ শব্খটির ধ্বনির দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া শ্রীম সনাতন গোস্বামী উহার এইব্ণ শ্রিষ্টার্থ করিয়াছেন, অত্র শ্লেষেণ কামবীজৎ 

জগাবিতি রহস্যং। যতো! বামদৃক্সম্বন্ধি যত্তং সহিতং কলমিতি প্রথনাক্ষরত্রয়ং ব্যঞ্জিতং ।/ 

(বৈষ্কবতোধিণী)। অর্থাৎ কলম বলিতে ক, লও ম্ আছে, ইহার! হইতেছে বৈষ্ণবদের 

কামবীজ বা! মহামন্মথমন্ত্র অর্থাৎ, ক্লীং ধ্বনির প্রথম তিনটি অক্ষর | কিন্ত আমাদের সন্দেহ হয়, 

যদিও ভাগবতকার অনঙ্গবর্ধন গীতের কথা বলিয়াছেন (এবং রামলীলায় উহা খুবই 

স্বাভাবিক ), তথাপি তিনি গোস্বামিপাদের এই ব্যাখা| মানিতে পারিতেন কি নাঁ। গৌড়ীয় 

বৈষ্তবতার উপর যে তান্ত্রিকতার প্রভাব পড়িয়াছিল, ইহা তাহার ফল বলিয়াই আমাদের 

মনে হয়। 

গীতগোবিন্দে দেখিতে পাওয়া যায়, কবি জয়দেব কৃষ্ণের বাঁশীকে কাব্যের মাধুরা 
বাড়াইবার কাজে লাগাইয়াছেন। 

(১) কলম্বনবংশে 1--১* ৪৫, 

(২) নামসমেতৎ কৃতসঙ্গেতং বাদয়তে মুছু বেণুম 1৫, ৯, 

এখানে বাশীতে রাধার নাম ধরিয়া ডাবিবার ও তাহাকে সঞ্ষেতস্থানে মিলিত হইবার 

ইঙ্গিতের কথা পাওয়া যাইতেছে । নায়ক ও অভিসারিকা নায়িকার সঙ্কেতস্থলে মিলিত 
হইবার বহু রকমের ইঙ্গিত সংস্কৃত-সাহিত্যে পাওয়া যায়, যেমন লীলাকমল দেখান। এই 

বাশীর সঙ্কেতও একটি । এখানে একটি কথা একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলা যাইতে পারে 
যে, জয়দেব সাধারণতঃ প্রাচীন পুরাণ অপেক্ষা অলঙ্কারশাসত্রেরই বেশী অন্থগামী হইয়াছেন । 

চণ্ডীদাস বাশীর কথ! কি বলেন, এবার তাহা দেখিবার সময় আসিয়াছে । কুষ্ণকার্তন 
হইতে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি এ বিষয়ে প্রাচীন পুরাণ ও লৌকিক কল্পনার সাম্রস্ 

করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত ছুই দিক্ রক্ষা করিতে গিয়া বিভ্রাটও ঘটাইয়াছেন। 

প্রথম আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণ গোচারণের আদি হইতেই বাশী বাজান আরস্গ 

করিয়াছিলেন,__- 

(১) পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে।-_-পৃঃ ৬, 

(২) কদম তলাত বসিআ কাহ্বাঞ্জি 

নাকে মুখে বাশী বাএ।- পৃঃ ৮০, 

কিন্তু যখন রাধাকে ভুলাইবার জন্য কৃষ্ণ চেষ্টিত হইলেন, তখন আগে অন্তান্ত যন্ত্র বাজাইয়া 

তাহাতে কাজ না হওয়ায় বাশীর সৃষ্টি করা হইল, এইরূপ কথা কৃষ্ণকীর্তনের শেষের দিকে 

পাওয়া যায়, 

(১) খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ ।- পৃঃ ২৯৩, 

২) আর যত বাস্গণ আছের কাহ্থাঞ্চি। 

পতি দিনে নানা ছন্দে বাএ দেই ঠাই ॥--পৃঃ ২৯৩, 
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এ কথা মোটামুটি বিষুপুরাণের সঙ্গে মিলে। কেবল বাঙ্গলাদেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার 

জন্য তারযস্ত্রের বদলে খোল করতাল দেওয়া হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। 
এই সব যন্ত্রের পর আমল বাশী--সেই জন্ত বংশীখণ্ড নামে একটি নৃতন পালার উদ্ভব 

হইল, 
তা৷ দেখি না ভুলিলী আইহনের রাণী। 

স্থজি কাহ্াঞ্জি তবে মোহন বাঁশী ॥ 

সাত গুটি বিদ্ধ তাত করি আন্ুপাম পৃঃ ২৯৩, 

মোহনের কাজের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা মোহন-বাশী নামে পরিচিত, ইহাকেই 
সনাতন গোস্বামী সম্মোহিনী বলিয়াছেন। 

কৃষ্ণের এই বাশী কিরূপ ছিল, তাহাও কৃষ্ণকীর্তনে ছুই রকমের পাওয়া যায়। এক 

হইতেছে, ইহা মণি ও ম্বণের নিশ্মিত ছিল,_- 

| (১) শুদ্ধ স্থবগের মোহোর বাশী।--পুঃ ২৪২, 
(২) স্ুবঞ্জের সাম্বী হিরার বাদ্ধিল কাম ।--পৃঃ ১৯৩. 

আবার. পাওয়া যায়, ইহা আড়বাশী (পৃঃ ৩০৬; ছিল। আড়বাশী বাএ মধুরে ।- পৃঃ ৩৩৪%। 

ধর্মপূজাবিধানে আমর পাই--কলবেণুবাদনপরৎ ( পৃঃ ৫৩), আড়বাশী তবেধু বা বাশেরই 

হইয়া থাকে । বাঙগলাদেশে আড়বাশীই বেশী প্রচলিত, স্থতরাং চণ্তীদাস বোধ হয়, বাশের 

বাশীই এ স্থলে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তিনি সনাতন 

গোস্বামীর উল্লিখিত তিন রকমের বাশীর কোনটাকেই বাদ না দিয়া সবগুলিকে একজ্র 

মিশাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন। 
তারপর, বাশীর ধ্বনি সম্বন্ধে চণ্ডীদাস এমন একটা কথা বলিয়াছেন, যাহ। বিষুপুরাণ, 

ভাগবত, গীতগোবিন্দ অথব| পরবত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও পাওয়! যায় না। তিনি 

বলিয়াছেন, কৃষ্ণের বাশীতে ওকষ্কার ধ্বনিত হইত ও চারি বেদ গীত হইত । 

(১) হরিষে পুরিআা কাহঞ্িি তাহাত গুকার।- পৃঃ ২৯৩ 

(২) খগ যজু সাম আধথর্ব 

| চাঁরী বেদ গাণ্ড মে] বাশীর সরে ।-_-পৃঃ ৩২৩ 

চতীদাসের নামে গ্রচলিত একটি পদেও পাওয়া যায়, 
রদ্ধে, রন্ধে, ওরা ধ্বনি.*' ।_-চণ্তীদাস (নীলরতন সং)-- পৃঃ ২০৯, 

আমার মনে হয়, ইহা ওক্কারধ্বনি, এইরূপ হইবে। 
চণ্তীদাস নানা জায়গ। হইতে তাহার গীতিনাট্যের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া 

ঞ্ক কৃষ্ঃকীর্তনের পদের এই অংশের সহিত নীলরতনবাবুর সংগৃহীত অনুরূপ পদের “আর বায় বাঁশী হুমধুরে 

তুলন! করিয়! স্পষ্টই ধরা যায় ষে, পরবর্তী কথাগুলিই পূর্বববর্তার বিকৃত রূপ মাত্র। 
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তাহার গ্রন্থে নানা রকমের কথা আসিয়া জুটিয়াছে। তিনি পূর্বে বলিয়াছেন, কৃষ্ই বাশীর 
উদ্ভাবন করেন, আবার এক জায়গায় বলিতেছেন, উহা হরগৌরীর বরে পাওয়। গিয়াছিল। 

ইহার সামপ্রস্ত বিধান করা সহজ নহে। 

বাশী পাইল হরগৌরী বরে।__পৃঃ ৩১৪, 
কৃষ্ণের বাশীর কথ! উঠিলেই বাঙ্গালীর কাছে যমুন৷ উজান বহার কথ! মনে হয়। 

স্তরাং এ বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক । ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২১ ও ২৯ অধ্যায়ে 
পাওয়া যায়, সমস্ত জীব ও জড়জগৎ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি দ্বারা বিচলিত হইত। এমন কি, 
নদীতেও আবর্ত লক্ষিত হইত,__ 

| নদ্যন্তদা তছপধাধ্য মুকুন্দগীত- 
মাবর্তলক্সিতমনোভবভগ্রবেগাঃ ।--১০, ২১, ১৫, 

কিন্তু বিষুপুরাণ, গীতগোবিন্দ বা কষ্ণকীর্তনে কোথাও এরূপ কথা নাই। অথচ অসম্ভব 

কিছু বুঝাইতে কৃষ্ণকীর্ভনে '“যদি গাঙ্গ উজান বহে” (পৃঃ ৫৪) পদ পাওয়া গিয়াছে । এ দিকে 

পরবর্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে যমুনা উজান বহার কথা খুবই পাওয়া যায়, এমন কি, চণ্তীদাসের 

নামীয় পদেও আছে,- 

রাধাশ্াম বলি বাজয়ে মুরলী 

যমুনা উজান ধরে ।--( নীলরতন সং-_পৃঃ ২১৯), 
তান্ত্রিক সাধনায় উক্তান বহার কথ! পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে বৈষ্ুবদের এই ভাবটা এক্প 
মিলে যে, মনে হয়, বৈষ্ণবের। তান্ত্রিক সাধনার এই তত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বৌদ্ধ 
তান্ত্রিদেরও এইবপ ধারণা জানিতে পারা যায়। বৌদ্ধ গানে আছে,_-কুল লই খরে 

সোস্তে উজাঅ-_বৌ. গা. দো. পৃঃ ৫৯। 

ফুলধন্ছ 

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ভনে যে কত প্রাচীন বিষয় লুকাইয়া আছে, তাহ! বিশেষ মনোযোগ 
না দিলে চোঁখেই পড়ে না। পরবর্তী সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না, এমন সব কথ 
চত্রীান লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। তার মধ্যে একটী হইতেছে--চতীদাস কৃঞ্চকে “মদন 

মুরুতী” (পৃঃ ৩৫৪) বলিয়াছেন। প্রথম হয়ত এ কথা নিছক কবিত্ব বলিয়া মনে হইবে, 

কিন্তু কৃষ্ণকীর্ততনেই কৃষ্ণের হাতে মদনের ফুলধনু ও পাঁচবাণ দেওয়া হইয়াছে । 
(১) ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুণ 

শ্ুস্তন মোহন আর দহন শোষনে। 

উছাটিন বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥--পৃঃ ২৬৮, 

(২) জুড়িআ মদন পাচ বাণে।-পৃঃ ২৭২, 

(৩) সরুূপে ফুলের ধনু জুড়িল পাচ বাণে।--পৃঃ ২৭৪, 

(৪) বাম হাথে ধন্গক ভাহিণ হাথে বাপ।--পৃঃ ২৮০, 
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ুষ্ণকীর্ভনের সংস্কৃত শ্লোকেও এই কথা আছে,_- 

পঞ্চবাণশরৈশ্চক্রে রাধিকামীরণে মতিম্ ॥-_পৃঃ ২৬৮, 

কৃষ্ণের হাতে আযুধের মধ্যে আমর! শাঙ্গ ধন্থ পাইয়াছি, আর এখন পাইতেছি 
ফুলধনু। ইহ! আশ্চধ্যজনক হইলেও ইহার পৌরাণিক মূল খুঁজিয়া বাহির করা গিয়াছে । 

বিষুুর একটি রূপের বর্ণনার দঙ্গে উপরের কথাগুলিও মিলিয়া যায়। অগ্নিপুরাণে 'এই যৃত্ভির 

বর্ণনার প্রধান কথাগুলি এই,--(১) সর্ববাঙ্গসুন্দরং প্রাপ্তবয়োলাবণাযৌবনং, (২) মদাখুণিত- 
তাআ্াক্ষমুদারং স্মরবিহবলং, (৩) পঞ্চবাণধরং, ও (৪) ধঙ্থ...বিভ্রতধ...৩*৬ অধ্যায়, 
শ্লোক ১৩-১৭)। 

বাহন 

বিষুর নিজের বাহন গরুড়, ত্তাহার কোন অব্তারের ষে আবার বাহন আছে, এ কথা 

আমাদের জানা নাই । কৃষ্ণের প্রচলিত আখ্যানগুলিতে কৌন বাহনের কথা পাওয়া যায় ন|। 

চত্তীদান প্রাচীন পুরাণ অনুসারে কৃষ্ণের হাতে আয়ুধ বজায় রাখিয়াছেন, স্ৃতরাং কাজে না৷ 

লাগিলেও তিনি গরুড় বাহনের উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু কালীয়দমনের বেলায় বীরত্ব 

দেখাইতে যাইয়া স্থধু বাশীর কথ না বলিয়। গরুড় ও আষুধের উল্লেখ স্বাভাবিক হইয়াছে 
মনে হয়। 

(১) চড়িলা কালীয়নাগ শীরে । 

গরুড়বাহন মহাবীরে ॥--পৃঃ ২৩৫, 

(২) শঙ্খচক্র গদা করে গরুড়বাহন ল 

আন্দে দেব সারঙ্গধরে।- পৃঃ ২৮৮. 

পরবত্তী বৈষ্ুবের। কৃষ্ণের আমুধ ও বাহনকে বাতিল করিয়া দিলেও গীতগোবিন্দে 
(১, ১৯) গরুড়াসন কথা আছে। আমাদের ধশ্মপৃজাবিধানেও কৃষ্ণকে স্পষ্টতঃই 'মহাগরুড়- 

বাহনং বলা হইয়াছে । রা 

প্রমাধন 

চণ্ীদাস পৌরাণিক সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা! আমরা তাহার গ্রস্থের 
নানা স্থান আলোচন! করিলেই দেখিতে পাই । কৃষ্ণলীলার অতি প্রাচীন কোন কোন চিহ্ন 
তাহার গ্রন্থে লুকাইয়া আছে। কিন্তু তিনি পণ্ডিত হইয়াও কবি ছিলেন, তাই কাব্যের 

অনুরোধে তাহার শ্রোতাদের মনোরগুনের জন্ঠ কষ্ণকে তাহার সময়ের গ্রাম্য যুবকরূপে 

দেখাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। এ বিষয়ে আর কোন কবি তাহার সমকক্ষ আছেন কি না, 

জানিনা । তাহার কৃষ্ণের প্রলাধনের দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে । 
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(১) কৃষ্ণের “নীল কুঞ্চিত ঘন দীর্ঘ কেশের” কথ! শুনিলে অবশ্ঠ খুব আভিজাত্যেরই 
সুচনা করে। এই কথা মাত্র একবার আছে ও হরিবংশ হইতে লওয়া হইয়াছে । কিন্তু 

কৃষ্ণকীর্তনে বার বার তাহার ঘোড়াচুলের উল্লেখ আছে (পৃঃ ১*৭,২৬৫,)। এই ঘোড়াচুল 

এক সময়ে বাঙ্গলা দেশে খুব চলিত ছিল । একজন সিদ্ধা বা নাথপন্থী যোগীর নাম ছিল 
ঘোড়াচুলী । শ্রীষ্ীপ্ ঘ্বাদশ শতাব্দীতে অমরকোষের বাঙ্গালী টাকাঁকার সর্বানন্দ এই শব্ষকে 
সংস্কৃত করিয়! ঘোটাচুড় রূপ দিয়াছেন, এবং অর্থ করিয়াছেন,_-“কাকপক্ষদ্বয়ং ঘোটাচুড় ইতি 

খ্যাতে। ক্ষত্রিযকুষারাণামুপনয়নকৃতে শিখাপঞ্চক ইত্যন্তে।” ঘোড়ার মত বড় চুল রাখা 

লোকে একট! বাহার মনে করিত। মারামারির সময়ে এই চুল বড় বিপদের কারণ হইত। 

কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে।-_কৃ. কী, পৃঃ ২৬৫, এই লম্বা! চুল দিয়া চূড়া 

বান্ধিবার কথ! খুব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চণ্ডীদাস জটা বান্ধিবার কথাও বলিয়াছেন, 

ময়র পুছে বান্ধি চুড়। কেশপাশে দিআ বেড়া 
কনয়৷ কুহুমে বাদ্ধি জটা।-_.ক* কী. পৃঃ ৩৪৬. 

(২) চ্তীদাস কৃষ্ণকে মগর খাড়, বা মকরমুখী খাড়, পরাইয়াছেন (পৃঃ ৩০২ )। 
এক সময়ে এইরূপ খাড়, বাঙ্গলাদেশে খুবই প্রচলিত ছিল। 

(৩) মকরথাড়র সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের ঘাঘর উল্লিখিত হইয়াছে । ্ঘাঘর মকর 
পাঁএঞ” (পৃঃ ৩৪৬)। পূর্বোক্ত সর্বানান্দের টাকায় এই শব্দটি ঘাঁঘরীরূপে পাওয়। যায়, 

এবং তিনি ইহার অর্থ করিয়াছেন,_কিস্কিণী। সে কালে পুরুষেরাও যে কিন্কিণী পরিত, 
তাহা বোধ হয়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। 

(৪) চণ্ডীদাস কৃষ্ণের হাথে বলয়! দিয়াছেন (পৃঃ ৩০২ )। সে কালে বালফেরা 

বলয় পরিত, এখনও পশ্চিম অঞ্চলে তাহার চিহ্ন পাওয়। যায়। ধর্মপূজাবিধানেও কৃষ্জের 

কথায় কঙ্কণের উল্লেখ আছে,-__- 
করে কঙ্কণৎ।--পৃঃ ৫৪, 

(৫) কৃষ্ণকে রাখাল বালক সাঁজাইতে যাইয়! স্থধু নাগর করিয়। ন। রাখিয়া তাহার 

হাতে ষথোপযুক্তাবে লগুড়ের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে । 

হাথেতে লগুড় কাশী বাএ সে স্ুরঙ্গে | ক, কী, পৃঃ ৩৩৯ 

মহাযোগ 

শ্রীমত্তগবদশীতায় কৃষ্ণকে মহাযোগেশ্বর বলা হইয়াছে । কিন্তু কৃষ্ণলীল।-সাহিত্যে 

কোথাও তাহাকে যোগিরূপে বড় একটা! দেখা যায় ন1। কারণ, তাহার ললিত ও বিদগ্ধ নায়ক- 

ভাবের সঙ্গে যোগের কোন মিল নাই । শৃঙ্গাররসরাজমূত্তির মধ্যে ষোগের নিলিগ্তত! ঘটিবার 

অবকাশ কোথায়? কিন্তু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে দিয়া যোগধ্যান করাইয়াছেন।_- 
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(১) আন্দে হরী আদ্গে হর আদ্গে মহাযোগী।-_পৃঃ ১৯৮ 
(২) আহে! নিশি যোগ ধেআই ।--পৃঃ ৩৫৮ 

তারপর, কৃষ্ণের যে নিদ্রার কথ! পাওয়া যায় (পৃঃ ৩১১), তাহা যোগনিদ্র। কি না, স্পষ্ট 

বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গল! দেশে যে কোন কোন সময়ে কৃষ্ণকে যোগী মনে করা 
হইয়াছে, তাহা আমরা অন্থান্ত গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি । ধন্মপৃজাবিধানে (পৃঃ €৪, ৫৫) 
ছুই জায়গায় পরিষারভাবে কৃষ্ণকে বল! হইয়াছে,_-(১)  যোগনিভ্রাসমাশ্রিত ও (২) ধ্যায়ী। 

পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে কোথাও এ ভাব দেখা যাইবার উপায় নাই। 
বিষ্ণুর একটি অসাধারণ মুদ্তি আছে, তাহার নাম 'যোগস্থামী”। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের 

এই ব্ূপের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে । হেমান্দ্রির ব্রতথণ্ডে ১ম অধ্যায়) প।ওয়। যায়, 

পদ্মাসনসমাসীনঃ কিঞ্চিন্সীলিতলোচনঃ । 

ঘোণাগ্রে দত্তবৃত্তিশ্চ শ্বেতপস্মোপরি স্থিতঃ ॥ 

বামদক্ষিণগৌ হন্তৌ উত্তানাবেকভাগগৌ। 
তৎকরদয়পার্থস্থে পঙ্কেরুহমহাগদে ॥ 

উর্ধে করছয়ে তন্ত পাঞ্চজন্তঃ সথদর্শনঃ | 

যোগন্বামী স বিজ্ঞেয়ঃ পূজ্য! মোক্ষাধিযোগিভিঃ ॥ 

দেহের দেব 

চণ্তীদান কৃষ্ণকে কয়েক জায়গায় “দেহের দেব” এইরূপ কথ| বলিয়াছেন। গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব-দর্শনে অনুরূপ ধারণ! থাকিলেও ঠিক এইরূপ কথার প্রয়োগ পাওয়া যায় না। অতি 
প্রাচীন কালের উপনিষদ্দেও এই ধরণের কথা পাওয়া যায়। বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের পঞ্চম ত্রার্মণের ১৮ অংশে আছে,_-গ বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাস্থ পু পুরিশয়ঃ১... 
ভারতীয় চিস্তায় এই ধারণার খুবই প্রভাব বাড়িয়াছিল। বাঙ্গল৷ দেশের সহজিয়াদের 
হাতে ইহা খুবই ফুটিয়! উঠিয়াছিল। 

শ্রীরমেশ বস্থু 



আন্ুমতি দেবী 
ধারা ধন্ম-বিজ্ঞান (5016003 ০ [২০115109 ) আলো।চন। করেছেন, তারাই অল্প 

বিস্তর জানেন যে, যুগে যুগে মান্গযের জ্ঞান, বিশ্বাস ও কল্পনা-শক্কির প্রসারতা বা 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাছষের মনে দেবতাদিগেরও প্রকৃতি, সত্ব ও গরিমার 

কেমন তারতম্য ঘটে । উদাহরণম্বপ্ূপ ধরুন বরুণদেব, ইনি আদিতে অন্ধকারাচ্ছন্্ 

আকাশের দেবতারূপে পূজিত হয়ে, পরবর্তী আখ্যানে প্রকাশ পেলেন জল-সমূহের 
দেবতারূপে । অথবা অশ্বিদ্ধয়। এর! দিন ও রাত্রির প্রতিনিধিস্বক্ূপ প্রথমে গৃহীত হয়ে, 

পরে দেববৈগ্যরূপে আদৃত হলেন। এই রকম, অনেক দেব-দেবীরই দেবত্ব বিষয়ে 
প্রাথমিক কল্পন। সকল যুগে সমান গ্রান্থ হয়নি। এই তারতম্য যে কেবল হিন্দুর 

দেবদেবী সম্বন্ধেই আবদ্ধ ব প্রযেজা, ত। নম়। যাই হোকৃ, অন্থমতি দেবীর ইতিহাস 

আলোচন! করতেও যি প্রকৃতিগত এরূপ পরিবর্তন বা অনামগ্জস্তের ধার! লক্ষিত হয়, 

তবে বিম্ময়ের কোনও কারণ থাকৃতে পারে না । অনুমতির € অন্ক+মন্+ অধিকরণে ক্তিন্) 

শবগত অর্থ সম্মতি, অনুজ্ঞ|, অন্থমোদন ইত্যাদি, অর্থাৎ মানসিক একটা বৃত্তি-বিশেষ। 
দেখ। যায়, শ্রদ্ধা, ধারণা, “মেধা” প্রভৃতি বৃত্তিতে যে ভাবে দেবীত্ব আরোপ করা হয়েছে, 

“অনুমতির উপরেও তেমনি ভাবেই হয়েছে । সাধারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, 

মানসিক বুত্তির উপর পরিকল্পিত যে সকল দেব-দেবী, তাঁদের উদ্ভাঝনা অপেক্ষাকৃত 

পরবর্তাঁ যুগে হয়েছিল; অন্ততঃ মানবীয় সভাতার একাস্ত শৈশবাবস্থায় নয়। কারণ, 
আগে মানুষের বাহিরের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবে, স্থুলের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হবে, তবে 

সে ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করবার ধোগ্যতা পাবে, ুশ্মের ধারণ! করতে সক্ষম হবে। 
ক্রমশঃ মাঁচুষ বহিঃ প্রকৃতির স্থূল ঘটন| বা অবয্বব দেখে, সৌন্দধ্যে মোহিত হয়েই হ'ক, 
অথব। ভয়ে আবষ্ট হয়েই হ'ক, দ্রেব-দেবীর কল্পনা বা আখ্যান সৃষ্টি করেছিল, তার পরে 

ক্রমশ: অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করবার মত পরিপুষ্ট জ্ঞান বা শক্তি লাভ করেছিল। 
এ স্বীকার না করলে মানবের আত্মপ্রকাশের যে একটা নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস বা ক্রমস্থত্র 

আছে, সেটা নষ্ট হছে যায়। কাজেই প্রকৃতির দ্ূপ বা রূহন্তের পরিকল্পনায় স্থষ্ট 

দেব-দেবী অপেক্ষা, এই মনোবৃত্তি-নিপন্া অনুমতি দেবীকে কিছু আধুনিক স্ষ্টি বলে মেনে 

লওয়া চলে। কত আধুনিক, তা কেউ বল্তে পারে না? প্ডিতের1! দেখিয়েছেন, মনের 

বৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-বিশেষকে দেবতার স্বরূপ দান করার প্রথা আধ্যগণ ভারতে প্রবেশ করার 

আগেও অভ্যাস করেছিলেন, এ বৈদিক যুগে; নিজস্ব কোনও বিশিষ্ট উদ্ভাবন] নয়। 

অনুমতিকে দেবীরূপে কল্পনা করে বল! হয়েছে, ইনি দেবতাদের সম্মতির ব! 



২৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা 

অস্্গ্রহের দেবী। মানেটা যে' খুব পরিষ্কার, তা নয়। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন, 

ইনি দেবতাদের প্রসন্নতার সহিত পূজা ও অর্থ্য গ্রহণ করার প্রতিনিধান করেন। যাই 

হোক্, চরিত্রের এই এক বিশেষত্বে একে আগাগোড়া যে দেখতে পাব না, এ আভাস 

আগেই দেওয়া হয়েছে। ধাতুগত অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে অনুমান হয়, এর প্রথম 

রচন। এরূপ কল্পনা থেকেই হয়েছিল। পরবর্তী কল্পনায় ইনি প্রকাশ পেলেন- চন্দ্রের 

একটী কলার দেবীরূপে। চন্দ্রের আরও তিনটী কলার দেবী বৈদিক যুগে ন্যুনাধিক 

প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, যখ।-_সিনীবালী, কৃহ ও রাকা। অষ্টকাদের ভিতরেও কেউ কেউ 

যে আর্ধ্যদের নিকটে কতক পরিমাণে আদৃতা না হয়েছিলেন, তা! নয়; কিন্ত সে অপেক্ষাকৃত 

পরবর্তী যুগে। অনুমতি, সিনীবালী, কুহ ও রাকা, এদের ভিতরে কে কোন্ কলার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তার সম্ধন্ধেও স্থানে স্থানে অল্প-স্বক্প বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়! বেশীর মতে 
অনুমতি দুই প্রহর চতুর্দশীধুক্ত পুণিমার দেবী এবং দিনীবালী, কুহু ও রাকা যথাক্রমে 

'চতুর্দিশীমুক্ত অমাবস্তা, অমাবস্তা ও পুণিমার দেবী। আমাদের বর্তমান আলোচনা 
ধাকে নিয়ে, তার সম্বন্ধে মতান্তরের কথাই আমরা বলব। যভুর্ষবেদের ৩৩১১ 

শেষ মন্ত্র অনুসারে পণ্ডিতের! অনুমান করেন যে, এস্থলে অনুমতিকে পুণিমার দেবী বলেই 

ভাব। হয়েছে । এমনটা আর কোথাও দেখ যাঁয় না। অবশ্য এঁতরেয় ব্রাহ্মণ (৭1১১) 

অন্ুমতিকে প্রথম পৃণিমার এবং রাকাকে দ্বিতীয় পূণিমার দেবী বলে নির্দেশ করেছেন। 

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এখানে বুঝি ছুইটা পৃিমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু ত! 
যে নয়, কীথ সাহেবের ব্যাধ্য। থেকেই তা প্রতিপন্ন হতে পারে। তিনি বলেন, একটাীতে 

ুর্ধ্যান্তের সময় স্ূ্ধ্য এবং পুর্ণচন্দ্রের একই সময়ে নয়নগোচর, এবং অপরটাতে হৃরধ্যান্তের 
পর পূর্ণচন্ত্ের দৃষ্ট হওয়ার কথ! বলা হয়েছে মাত্র। যাই হোক্, মতাধিক্যের অনুসরণ করে 
গিদ্ধান্ত করতে হয়, অগ্থমতি চতুর্দশীযুক্ত পৃরিম।র দেবী, “নৃানেন্দু কলা পূর্নিমা । 

চন্দ্রকলাগণ কেন এত লোকপ্রিয় হলেন, ত! জান্তে কৌতুহল হওয়া অস্বাভাবিক 

নয়। কিন্তু কৌতুহল চরিতার্থ করাও সোজা! নয়। তবে উপনিষদে চন্দ্র বা সোমের 

সহিত পিতৃপুরুষগণের একট! সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকার কথা নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া 
হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, উপনিষদের আগের যুগেও চন্দ্রের সহিত পিতৃপুরুষগণের 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ অনুভূত হওয়ায়, পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্টে নিবেদিত অর্থের সহিত চন্দ্রেরও 
একটা! সংযোগ ভেবে লওয়া হত। তাই চন্দ্রকলাদেরও সমাদর । 

অনুমতি দেবীর প্রথম পরিচয় পাই খথেদের দশম মণ্ডলে। ১০৫৯৬ খাকু বলেন, 

"অন্থুনীতে পুনরশ্মান্থু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগং। জ্যোক পশ্যেম স্থ্্যমুচ্চরং 

তমমুমতে মৃচ্ছয় নঃ স্বস্তি॥৮ ওগো অন্থনীতি, আমাদের পুনরায় দৃষ্টিপ্রদান কর, 

পুনরায় আমাদিগকে প্রাণ দান কর এবং ভোগ করতে দাও। আমরা যেন বহুকাল ধরে 

উত্ধগামী হুধ্যকে দেখতে পাই। ওগো অহ্মতি, আমাদিগকে অনুগ্রহ কর, স্বস্তি দাও ॥ 
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ঝণেদের ১*ম মণ্ডলে ১৬৭৩ খকেও অন্থমতি দেবী ও বৃহস্পত্তির শরণ লাভ করার 

কথ উল্লিখিত হয়েছে। যথ।--“সোম এবং বরুণ আমাকে আশ্রম দিয়েছেন, বৃহস্পতি 

এবং অনুমতি মঙ্গল কচ্ছেন, হে ইন্দ্র, তোমার প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হয়েছি” ইত্যাদি । 
সারা খগ্েদে মাত্র এই ছুই স্থান ব্যতীত অনুমতির স্পষ্টোল্লেখ আর কোথাও নাই। 

কিন্ত এ থেকে বোঝা যায় ন।, অন্থুমতিকে কি ভাবে, কোন্বূপে প্রার্থনা কর! হয়েছে । হতে 

পারে দেবতাদের অন্ধ গ্রহের দেবীরূপে, হতেও পারে চন্দ্রকলার দেবী মনে করে। পাশ্চাতা 

পপ্ডিতগণের ভিতরে কেউ কেউ নন্দেহ প্রকাশ করেন যে, খণ্েদীয় আর্যের গ্রহ উপগ্রহ 

সগ্বন্ধে এত শ্থক্ষ, সম্যক ও গভীর জ্ঞান জন্মেছিল কি না, যার দ্বার! চন্দ্রের কলা-বিভাগ করে 

তাদের উপর দেবীত্ব আরোপ করতে সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু সায়নাচার্ধ্য খগেদের নবম 

মণ্ডল, ৭৪ সুক্ত, ষষ্ঠ খকের যে টীকা দিয়েছেন, তাতে করে এ সন্দেহ অমূলক মনে হয়। 

৯৭৪৬ খকু বলেন,_-“সহশ্রধারেহব তা অনশ্চতত্তৃতীয়ে সংতু রজসি প্রজাবতীঃ। চতম্রো 

নাভো নিহিতা অবো৷ দিবো হ্বিররংত্ামৃতৎ দ্বতশ্চতঃ0৮ দ্বিতীয় পংক্তির 'চতক্রো” শব 
সায়নের মতে অনুমতি, সিনীবালী, কুহু ও রাকা অথাৎ চন্দ্রের এই চারি কলার উদ্দেশ্যেই 
ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া রাকা, সিনীবালীর উল্লেখ খথেদ নিজেই করেছেন । এ থেকে 

অন্কমান হয়, অঙ্ুমতিকে কেবলমাত্র “দেবতাদের অন্ুগ্রহের দেবী'রূপে পরিকল্পনা খখেদের 

অন্ততঃ নবম মণ্ডল রচনার পূর্বেই করা হয়েছিল। 

কিন্তু ধণ্ধেদীয় যুগে অনুমতি দেবীর প্রাধান্থটা তেমন কিছু অধিক ছিল ন1। বরঞ্চ 

মনে হয়, সে যুগে তিনি একজন সামান্য বা অপ্রধান৷ দেবী বলে পরিগণিত হতেন। এ 

শুধু এর সম্বন্ধে নয়, থণ্েদের প্রায় সকল দেবীর পক্ষেই এ কথাটা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য । 
একমাত্র উষাদেবী ব্যতীত খণেদে পৃথিবী, সরস্বতী, ভূমি, রাত্রি, পৃশ্নি, সরণ্যু প্রত্ৃতি 

কোনও দেবীরই নিজের একটা গরীয়সী সত্তা বিশেষ করে প্রকটিত হয় নি। মোটামুটি 

হিমাবে বল্তে গেলে, সে যুগে দেবীর চেয়ে দেবের প্রাধান্ত বেশী ছিল। আসীরীয়গণ 

যেরূপ তাঁদের দেবীগণকে স্বীয় পতি-দেবতাদের (1051817 £০09) ছায়ার মত পরিকল্পনা 

করতেন, খ্েদীয় যুগ সম্বন্ধে ঠিক অতথানি বল। না চল্লেও, দেবীর স্থানকে যে খাটো 
করে রাখা হয়েছে, এ কথা স্বচ্ছন্দেই স্বীকার করে লওয়! যেতে পারে । এ ভিন্ন মনোবৃত্বি- 
নিষ্পম্ম দেবতাদের বিষয়ে আরও বিশেষ করে বলা যায় যে,এবা! খুব কম জায়গায়ই প্রাকৃতিক 

দৃশ্য বা ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বা কল্লিত দেব-দেবীর সমকক্ষ বলে গণ্য হতে পারেন। 

যুর্ব্েদের ১/৮৮ যজুঃ অস্ুমতি, রাকা, নিনীবালী এবং কুহ্, এই চারিটী দেবীর 
প্রতি অর্থ্য নিবেদনের ' কথা বলেছেন। এখানেও মনে হয়, এঁদের প্রকৃতি কিছু সন্দেহযুক্ত 

হয়ে আছে। ৩।৩।১১ যজুঃ অনুমতি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা কতকটা এইরূপ,--“আজ যেন 
অনুমতি দেবতাদের নিকট আমাদের যজ্ঞ অনুমোদন করেন, এবং তিনি ও অর্ধ্য-বাহী অগি 

দাতার আনন্দস্বরূপ হন।” তার পরেই অঙ্ছমতিকে ম্মরণ করে উপাসনা করা হয়েছে,--“ওগো 
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অন্থমতি, তোমার অনুগ্রহ দান কর, আমাদের সম্পদ্ দাও; প্রেরণা এবং অস্তদূ্টির জন্য 
আমাদের প্রণোদিত কর; আমাদের নিমিত্ত আমাদিগের দিন (আমু) বৃদ্ধি কর।” 
পরবর্তী কালে অনুমতির প্রকৃতির নব বিকাশের ব| স্কুরণের যে পরিচয় পাওয়। যায়, 
৩.৩।১১ যজুঃ অনুমতি সম্পর্কে জারও য। বলেছেন, তাঁর থেকেই প্রথম আভাস পাওয়া যায়। 

বলেছেন,_ “তিনি (অনুমতি) যেন অনুগ্রহ করে আমাদিগকে অক্ষয় ধন ও বহু সম্ততি দ্বারা 

অনুগ্রহ করেন; তার বিরাগে যেন আমরা পতিত না হই; এই সহজসাধ্যা দেবী যেন 

আমাদের রক্ষা করেন।৮ এখানে লক্ষ্য করার গুধান কথা হচ্ছে, “বহু সম্ততি দ্বারা অনুগ্রহ 

করা”। যিনি কেবলমাত্র “দেবানুগ্রহের দেবী”, ধার উপরে দেবতাদের সমক্ষে যজ্ঞ 

অন্থমোদন করে দিবার ভারই কেবলমাত্র স্টস্ত, তার কাছেই আবার প্রজা-লাভের নিমিত্ত 

উপাসন1! করা হয় কেন? বস্ততঃ এর সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া ছুলভ। কিন্ত যদি চন্দ্রকলার 

দেবী ভেবে নেওয়া যায়, তবে অবশ্য কতকট] সঙ্গতি পাওয়া যায়। কল্পনায় একট! জিনিস 

প্রথম রচন। করা বা খাড়। করে তোল। ধত কঠিন, একবার রচিত হলে তাকেই আবার 

নানা ভাবসম্পদে সাজিয়ে তার উপর নানা বর্ণ, গুণ ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করা ততট| 

কঠিন নয়। যেভাবে প্রণোদিত হয়েই হোক্, চন্দ্রকলাকে দেবীত্ব প্রয়োগ করে উপাসনা 

নিয়ন্ত্রিত হল। কিন্তু চন্দ্রের কিরণে যে স্থুধা বধিত হয়, ষে মাদকতা মানুষের গোপন 

অস্তরকে চঞ্চল ক'রে তোলে, যে মধু মানবের সারা দেহ মনকে নিভৃতে উদ্ভ্রাস্ত করে, 
তাকে উপেক্ষা করে চল্্তে অশক্ত হয়ে আধ্যগণ যদি প্রজনন বা উৎপাঁদিক শক্তির একটা 
সংশ্ষিষ্টতা মনে মনে একে নিয়ে অনুমতি দেবীর ( এবং অন্থান্ত কলাদেরও ) প্রতি সম্তান- 

কামনা ক'রে থাকেন, তবেই এর একট। সরল ব্যাখ্যা পাওয়! ষেতে পারে। 

অধর্ববেদে অনুমতি দেবীর চরিত্রের আরও নানা দিক্ বিকাশ পেয়েছে। অথর্বব- 

বেদকে অনেক ক্ষেত্রে বৈদিক ক্রমাভিব্যক্তির মূল ধারার কিছু বাইরে বলে বিবেচন! করা 

হয়। কারণ, ভাবাত্মকত! বা ভাবের নিগুঢতা এর মন্ত্রগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প করে ফুটেছে। 
পক্ষান্তরে কবি-কল্পনীকে ঠেলতে ঠেল্তে যত দূর নেওয়া যায়, ইনি ত। করবার চেষ্টা 
করেছেন । যখ।,__-বৃষ ও বশ! (গবী ), এদের বল্লেন, এর ঈশ্বরের সমতুল। দরধবি (হাতা), 

দর্ভতৃণ-কবচ, পুরোহিত বা মুনিদের জন্য প্রস্তত যবাদির মণ, যজ্ঞোৎসগীক্কত বৃষ, এ সবের 

ধ্যান কল্লেন আত্য-শক্তিগণের অন্থরূপ চিস্তা করে। কাল (সময় )কে প্রজাপতি জ্ঞানে 

এবং সর্ধলোকস্থষ্টিকর্তারূপে স্ততিবাদ স্থক্ক করে দ্িলেন। আর অঙ্ুমতি দেবী সমন্ধে 

প্রচার করলেন,--“অন্গমতিঃ সর্ববং ইদং বতৃব যৎ তিষ্ঠতি চরতি যৎ উ চবিশ্বং এজতি। 
তন্ান্তে দেবী সুমতৌ স্তাম অনুমতে অনু হি মঙসসে নঃ৮ ॥ (৭1২০৬) ॥ এই যে সর্বববিশ্ব 
ও চরাচরের সহিত অনুমতি দেবীর একত্ব কল্পন।ঃ এ অথর্ববেদেই প্রথম সম্ভব হয়েছিল। 

সম্ভবতঃ এরই প্রতিধ্বনি করে শতপথব্রান্ষণও বলেছেন,__ অনুমতিই এই বিশ্ব। (২৩।৪ )॥ 

এতরেয়-ত্রাঙ্ষণ আর এক দিয়ে বলেছেন,--"যান্থুমতিঃ সা গায়ক্রী? (৩।৪৭-৪৮ )॥ 
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এ ভিন্ন অথর্ধ্ববেদ অনুমতি দেবীকে আর কি কি ভাবে এবং কোন্ কোন্ 
ক্রিয়াস্ষ্ঠানে উপাপনা করেছেন, আমরা তা দেখাচ্ছি। সাধারণভাবে প্রার্থনাও করেছেন । 
৭২০।১-২ অথর্বন্ বলেন,--“ওগো অনুমতি, আজকের দ্রিনে দেবতাদের সাক্ষাতে আমাদের 
যজ্ঞ অনুমোদন কর। ওগো অস্থুমতি! আমাদিগকে স্বাস্থ্য ও স্থ প্রদান কর। 

এই উৎসর্গীক্কত ষজ্ঞ গ্রহণ কর।” এবং তার পরেই বলেন,__“ওগো দেবি, আমাদিগকে 
প্রজা (সম্ভতি ) দান কর।”, সন্তান কামনায় সে যুগের জনক জননীও যে কন্যা অপেক্ষা 

পুত্রকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করতেন, তার আভান অথর্ববেদও দিয়েছেন। ৬১১৩ 
অথর্বনে দেখা যায়, পুংসবনক্রিয়াকালে সন্তানেচ্ছু, কন্যার পরিবর্তে পুত্রলাভার্থ 

প্রজাপতি, অঙ্গমতি ও সিনীবালীর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন। ভাবার্থ এই বে, 
গর্ভোৎপাদনের দেবীরূপে অন্থমতি ও সিনীবালী যে জণ গঠন করেছেন, প্রজাপতির 

আশীর্বাদে উহা! যেন পুরুধত্ব প্রাপ্ত হয়। গর্ভ-সঞ্চার ও সহজ-প্রসবের আকাঙ্ষায় 

প্রাচীন ল্যাটীন্ জাতির ভিতরেও লুমিনা-দেবীর (1500172, 100102১ 17101098) 

01৩ 11০01) নিকট প্রার্থনা জানাবার প্রথ। ছিল। ১১৮২ অথর্ধন্ সবিতৃ, বরুণ, 
মিত্র, অর্ধ্যমন্ এবং অনুমতির নিকট থে উপাসন! ক'চ্ছেন, তার উদ্দেশ এই যে, কোনও 

নারীবিশেষের দেহে অসৌভাগ্যকর চিহ্ন বর্তমান আছে, তা বিদুরিত করা এদের 
অন্ুুগ্রহসাক্ষেপ । পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে চায় না, অথচ নারী তারই হৃদয়ে 
লালসাময় প্রেম উৎপাদন কর্তে ব্যগ্র হয়েছে; নারী তখন দেবতাদের ডেকে বল্পে,--“হে 

দেবগণ, গুর প্রাণে লালসা জাগাও; উনি যেন আমার প্রতি ভালবাসার আগুনে দগ্ধ 

হতে থাকেন ॥” অন্মতিকেও ম্মরণ করে বল্লে,_-“ওগো অঙ্মতি, তুমি এতে সম্মতি 

দাও1” (৬১৩১।১-২ অথর্ধন্)॥ এন্প মন্ত্রপাঠের সহিত নে কালে নাকি একটা! অন্ধু- 

ঠানেরও সংযোগ ছিল। যে পুরুষের প্রেম যাজ্রা করা হত, তার আসনে, গৃহে বা শয্যায় 

অথব। সে যে পথে হাটে, সেই পথে প্রথমতঃ কতকগুলি মাধ নিক্ষেপ করা হত। এর 

গৃঢার্থ এই যে, মাষ নাকি কামোত্রেক করে, এবং সে জন্তই কোনও ধশ্মানষ্টানের পূর্বদিনে 
উপবাস কর্তে হলে মধু, মাংস, স্থরা, ক্ষার, মাঁষ প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ । যাই হোক্, 

অন্ুষ্ঠানকালে আকাক্কিত পুরুষের একটা প্রতিমুস্তি গড়ান হত। সেটির মুখ থাকৃত 

অস্ুষ্ঠনকারিণীর দিকে । তার পর কতকগুলি শরাগ্রে আগুন জালিয়ে সেই প্রতিষৃষ্তির 
দিকে দিকে স্থাপিত করে তবে মন্ত্রপাঠ করা হত। এ ছাড়া, ৫1৭৩-৪ অথর্বন্ .অঙ্গসারে 

দেখা যায়, যাজ্জিক বা পুরোহিত তার দক্ষিণার পরিমাণ কম্তি ন! ঘটে, এ জন্ত সরম্বতী, 

অন্থমতি ও ভগের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন। 

পুরাকালে কৃষি সমস্কীয় কতকগুলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন কর! হত। টিকার গো" 

চারণে নিয়ে গিয়ে পুনরায় গোশালায় প্রত্যাবর্তন করাবার জন্ত এবং গ্রোধন যাতে বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হয়, তার জন্ত রীতিমত মন্ত্রপাঠ ও সংস্কারাদি নিষ্পনন কর! হত। যে সমস্ত দেবদেবীর 

* ৩৩ 
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নিকট এ জন্ত উপাসনা করা হত, তাঁদের মধ্যে অস্থুমতি দেবী অন্যতমা। ২২৬২ অথর্বন্ 

বলেন,_-«এই গোশালায় গাভীগুলি একব্র আগমন করবে 7 বৃহস্পতি এদের নৈপুণ্য সহকারে 

চালন! করবেন; সিনীবালী এদের পুরোভাগকে এখানে পথগ্রদর্শন করবেন; ওগো অনুমতি, 

এরা আগত হলে তুমি এদের যথাস্থানে ধারণ করে রেখে!” সিনীবালী এবং অসমত, 

উভয়েই যখন চন্দ্রকল! এবং উভয় কলাই যখন ন্যুনাধিক কিরণ দান করেন, তখন এদের 

উদয়ে প্রত্যাবর্তনের পথ নিরদ্ধকার থাকৃবে, এরূপ কল্পনায় উপরোক্ত প্রার্থনা অস্বাভাবিক 

নয়। কৃষি সম্বন্ধীয় আরও কয়েকটা অনুষ্ঠান সে কালে যত্ব সহকারে পালন কর! হত, তন্মধ্যে 

হলানুষ্ঠান একটী। হল-যোজন! সাঙ্গ হলে এ অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করা হত। ক্ষেত্রের 
পূর্বদিকে হলের সম্মুখে, সাধারণতঃ পৃথিবী ও স্ৌর ( আকাশের ) উদ্দেশ্টে, জ্যেষ্টা নক্ষত্রে 
বা অন্ত কোনও শুভ দ্রিনে একটা অর্ধ্য প্রদান করা হত। এ ছাড়া এ উপলক্ষ্যে অন্যান্য 
উপাস্ত দেবতাদের ভিতরে ইন্দ্র, পর্জ্জন্ত, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্গণ, উদলাকাশ্যপ, ম্বাতিকারী, 

সীতা, অনুমতি প্রভৃতির নাম উল্লেথ কর! যেতে পারে। অনুষ্ঠানক্রিয়া সমাপ্ত হলে 

বৃষগণকে মধু ও ঘ্বত আহার করতে দেওয়া হত। এর বিশেষ বিবরণ পারস্কর-গৃহ্সুত্রে 

(২১৩।১-২) পাওয়া যায়। অথর্ববেদ থেকে আরও একটী তথ্য জানা যায় যে, 

উৎপাদনের দেবী বলে গাভীরও বন্ধ্যাত্ব দূর করবার অভিপ্রায়ে অনুমতি দেবীর নিকটে 

প্রার্থনা করা হত। 

থাটি বৈদিক যুগের পরেও হিন্দুর চোখে অনুমতি দেবীর প্রভাব ও মর্যাদা ক্রমশঃ 

কতখানি পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল, তার নিদর্শন নানা শাস্্গ্রস্থ হতে কিছু কিছু 

সংগ্রহ করা যেতে পারে । এমন কি, রাজস্য, পুরুষমেধ প্রভৃতি সে কালের বড় বড় যাগ- 

যজ্ঞেও এ দেবীটিকে বাদ দেওয়া হত না। রাজস্যুষজ্ঞারস্তে দীক্ষা'র প্রথম দিনে (১লা 

ফান্তন) কতকগুলি আহ্ুক্রমণিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, দ্বিতীয় দিনেই অনুমতি এবং 

নিখ'তিকে অর্ধ্য প্রদান করার ব্যবস্থা ছিল। ২।৩।১-৪ শতপৎব্রাহ্ষণ বলেন, অভিষেচনীয়- 
কালে নরপতিকর্তৃক প্রথম দিন পুর্ণাহুতি প্রভৃতি দান করা হত, পরদিন অষ্টকপালে 

অনুমতি দেবীর যজ্ঞাহারের নিমিত্ত পিও প্রস্তুত করা হত কারণ, অঙ্ুমতিই এই পৃথিবী) 
এবং যিনি স্বীয় অভিলষিত ক্রিয়া সম্পন্ন করতে জানেন, তার নিমিত্ই তিনি (অনুমতি ) 

অচ্ছমোদন করেন) এই জগ্তই তিনি ( নরপতি) তাকে (অঙ্গুমতিকে ) প্রসন্ন ' করেন, 
এই ভেবে যে, “আমি যেন অনুমতির দ্বারা অস্ুমোদ্দিত হয়ে সংস্কৃত হতে পারি।” 
১৬।১৯।১১ শাঙ্ায়নম্ক্জ অস্থুমারে পুরুষমেধ যজ্ঞনির্বাহকালে অনুমতি, পথের মঙ্গলকারিণী 

দেবী (পথ্যা-স্বন্তি) এবং অদ্দিতির নিকট এক বৎসর ক্রমাগত দৈনন্দিন অর্থ্য প্রদত্ত হত। 

শাহ্ধায়ন-সথআ ( ২১৪।৪ ) থেকে আরও জানা যায়, €বশ্বদেব-্যজ্ঞ সম্পাদনকালেও লন্ধ্যায় 

এবং প্রত্যুষে সোম, অগ্নি, ইঙ্র, বিষুখ, ভরঘবাজ, ধন্বস্তরি, বিশ্বদেবগণ, গ্রজাপতি, অদিতি, 
, অঙ্গমতি, অগ্নি-স্িষ্টিকৎ গুসৃতি দেবতার উদ্দেশ্টে অগ্রিতে অর্ধয দান করা হত। পঞ্চ” 



সঃ ] অন্মতি দেবী সু 
মহাযজ্ঞকালেও যে অন্থমূৃতি দেবীকে বঞ্চিত করা হত না, ২৯২ পারস্কর-গৃহানঞ্জ হতে 
তাও জানা যায়। এতত্তিন, খাদির-গৃহ্যস্থত্র উল্লেখ করেন যে, সোমষজ্জের সহিত অন্নি- 
বেদীর চতুর্দিকে জলদিঞ্চন করার যে একটী অনুষ্ঠান সম্পাদন করার প্রথা ছিল, সেই 
সময়েও পশ্চিমমূখী হয়ে অন্গমতির সম্মতি ভিক্ষা করা হত (১/২২৮)। 

এমন কি, সে যুগের ছাত্রগণও এ দেকীটির পূজা হতে নিষ্কৃতি লাভ করতেন না। 
সে কালে এ কালের মত নিত্য পাঠাভ্যাসের ব্যবস্থা! ছিল না, মণ্যে মধ্যে সময় ও অবস্থা- 
ভেদে তাদের পাঠ থেকে নিরত থাকৃতে হত। বৎরাস্তে পাঠারস্তের নির্দিষ্ট সময়ে 
( সাধারণতঃ বর্ধাসমাগমে ) ছাব্রদিগকে যে অনুষ্ঠানটী সম্পাদন করতে হত, তার নাম ছিল 
অধায়োপাকম্ম। এই অধ্যায়োপাকরণকালে তারা হয় সমস্ত খণেদ, নয় কতকগুলি 
অধ্যায়ের গড়ার স্থত্রগুলি উচ্চারণ করতেন এবং ঘ্বত-দুগ্ধ-বিমিশ্রিত তওুল দ্বার অর্ধ্য রচন। 
করিয়া দেবোদ্দেস্তে উৎসর্গ করতেন। বল! বাছুলা, অপরাপর দেবতার সহিত অস্থমতি 
দেবীও স্থান পেতেন। অনুষ্ঠানশেষে পুনরায় তিন দিন পাঠ বিরাম থাকৃত। 
অধ্যায়োপাকর্মে অন্থমতী দেবীর উদ্দেশ্যে আজ্য-অর্ধ্য প্রদান করার কথা কেবল পারগ্কর 
গৃহ্যস্ত্রে (২১০1৯) নয়, আশ্বলায়ন-গৃহ্যস্যত্রেও (81৩।২৬) উল্লেখ কর! হয়েছে। 

এ সকল বাতীত আরও কতকগুলি ক্রিয়ার সহিত অনুমতি দেবীর পৃজা সংশিষ্ট 

ছিল। ৪1৩২৬ আশ্বলায়ন-গৃহাস্থত্র বলেন, শ্রাদ্ধার্ধ্য প্রদানকালে ক্রিয়াহুষ্ঠানকারী বাম 
হাটু নত করে প্রতিবার “স্বহা' উচ্চারণপূর্র্বক অগ্নি, কাম, বস্থধা এবং অন্থমতির উদ্দেশ্যে 
দক্ষিণাগ্নিতে আজ্য অর্থ্য প্রদান করিবেন। গোভিল-স্থত্রে (২।৩১৭-২* ) নবদম্পতি- 
কর্তৃকও অগ্নি, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ এবং অস্কুমৃতিকে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা আছে 
দেখা যায়। 

মন্থও অনুমতি দেবীর উল্লেখ করেছেন । ৩1৮৪ ও ৮৬ ক্লোকে বলেছেন, ত্রাঙ্ষণ নিজ 

নিজ গৃহ্সুত্রাহ্সারে বৈশ্ঠদেবের নিমিত্ত পক্কান্নের একাংশ গৃষ্থাগ্িতে (নিম্নলিখিত ) 
দেবতাদের উদ্দেশ্ে প্রদান করবেন,_-প্রথমতঃ অগ্রি, তার পরে সোম, পরে উভয়কে একত্র, 
তার পরে বিশ্বেদেবগণ, তাঁর পরে ধর্বন্তরি ইত্যাদি, এবং তারপরে কুহ্, অনুমতি, প্রজাপতি, 

স্ঘৌ, পৃথিবী, অগ্রি-স্িষ্টকৎ। ( যথ!-কুছৈৰৈ চৈবান্থমত্রে চ প্রজাপতয় এব চ। সহ গ্যাবা- 
পৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকতেইন্ততঃ ॥ ৩৮৬ ।) | 

সারা ম্গসংহিতায় অনুমতি দেবীর নাম কেবল এই একটী স্থানেই খু'জে পাওয়৷ যায়। 
এর পরে কৰে থেকে থে এই দেবীটীর খ্যাতি লঘুতর হতে লাগল, তা কিছুই নির্ধারণ করা 
যাঁয় না। বিষ্ণপুরাণ রচনাকালেই এ'র নামের সঙ্গে কতগুলি উপাখ্যান বিজড়িত হতে 

আরস্ত করেছিল। বিষুপুরাণের দশম অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদে দেখ! যায়, অঙ্গিরা-পত্ধী 

শ্বতিদেবী সিনীবালী, কুহ্, রাকা এবং অন্কুমতিনাম়ী চারি কন্তাকে প্রসব করেছিলেন। 

ভাগবত-পুরাণ অনুসারে স্বারোচিষ মন্বস্তরে উতথ্য এবং বৃহস্পতি নাম খেয় মুনিৎয়ও অন্গিরসের 
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পুক্রব্ূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; অর্থাৎ এদেরই ভগ্ী হলেন অন্থমতি ইত্যার্দি। অথচ 

কিন্তু বিষুঃপুরাণই আবার অষ্টম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুমতি প্রস্থতিকে চক্দ্রের কলা- 
রূপেই ব্যক্ত করেছেন। 

যাই হোক্, আজকের হিন্দুসাধারণের নিকট এই দেবীটির নামও অজ্ঞাতগ্রায়। 
উত্থান ও পত্তন, সংসারের এই চিরস্তন ধার! থেকে দেবতাদেরও বুঝি নিষ্কৃতি নাই ! নইলে 
এতগুলি বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে, এমন কি, শ্রাদ্ধ এবং বিবাহাদিতেও যিনি হিন্দুর কাছ থেকে 

সমানে পুজার্ধ্য দাবী করে আস্ছিলেন, সেই “সহজ-সাধ্যা, দেবীও যে কেন যুগপ্রবাহে 
অনাদূতা হতে লাগলেন, এ রহস্য ভেদ করা কঠিন। 

শ্লীনলিনীনাথ দাশ গুপ্ত 



বৈজ্ঞানিক পরিভাষ। সম্বন্ধে একটি কথা* 
সম্প্রতি আমার শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয় “প্রকৃতি” নামক 

পত্রিকাতে বাঙ্গাল! দেশের সমস্ত মতস্তের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এই প্রবন্ধগুলি 

পাঠে একটী বিষয়ে আমি একেন্দ্রবাবুর সহিত একমত হইতে পাঁরিতেছি না এবং সেই বিষয় 
আলোচনার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা । আমার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করিয়! 

বলার জন্য গোড়ার কথা সামান্তভাবে বলার প্রয়োজন হইতেছে ) জীবজগতের শ্রেণী- 

বিভাগে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি ব্যবহৃত হইয়। থাকে, 

5010-101105 0012. 

01255. 

১7710015859, 

01061. 

০1০-০91091. 

০01091-6910)115, 

9100110, 

091005, 

১1960155. 

এই প্রসঙ্গে বল। কর্তব্য যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই এতগুলি পর্য্যায়ানুারে শ্রেণীবিভাগ 

হয় না। ডাঃ ঘোষের মত্স্তশ্রেণীর বর্ণনা-সম্বলিত প্রবন্ধই আমাদের আলোচ্য বিষয়। 

মৎস্ত-শ্রেণী একাধিক শাখা-শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে এবৎ [615095661 তন্মধ্যে অন্যতম । 

[:5150551 দুইটী বর্গে (01051 ) বিভক্ত হইয়াছে এবং 19950970011, 71250569271 বা 

11319001905121 তাহাদের অন্যতর । একেন্দ্রবাবু ১0০-০1555 9 09199%--পরিচায়ক 

শব্ধ ছুইটির পরিবর্তে দুইটা বাঙ্গাল! শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এই স্থলে মুখ্যতঃ 
তাহার সহিত আমার কোনও মতভেদ নাই। তবে আমি 4:91503661 

শব্দের পরিবর্তে “পুর্ণাস্থিক” শব্দ “অস্থিক” শব্দ অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত বলিয়। মনে করি; 

কারণ, 16160951 যে ছুইটী শব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের একটার (£51505 ) অর্থ 

সম্পুর্ণ? ও অপরষীর (০55০5 ) অর্থ “অস্থি” । 

যাহ! হউক, এই মতভেদের আলোচন! বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেস্টের অস্ততুক্তি নহে। 

* ২১এ চৈত্র ১৩৩৪ তারিখে পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
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0061 বা বর্গের পর একেন্দ্রবাবু যে ভাবে শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ সম্পাদন করিয়াছেন, 

তাছাতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। পূর্বে বল! হইয়াছে যে, একেন্দরবাবুর প্রবন্ধে আমাদের 
এ দেশের মৎস্তের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । এই সমঘ্ত মতন্তের দেশজ নাম আছে। 

একেন্দ্রবাবু সেই সমস্ত নাম 29003 বা! গণ হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন এবং ইহাই আমার 

আপত্তির বিষয়। বাঙ্গাল! দেশের ইলিশ মৎস 010798 29005এর অন্তর্গত । একেন্দ্রবাবু এই 

“ইলিশ+” শব্ধ £০705 অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত কি না, তাহাই আলোচা। 
দেশভেদে জীব ও উদ্ভিদের বিভিন্ন নাম আছে, কিন্তু এই সমস্ত দেশজ শব্দ জীব-তত্ব- 

বিষয়ক পুস্তকে ব্যবহৃত হয় না। কারণ, তাহ! হইলে বক্তব্য বিষয় প্রণিধান করা দুঃসাধ্য 

হইয়। পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ [10770 911905এর কথা বল! যাইতে পারে; কারণ, মাজুষ শবে 
পরিচায়ক নান] সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাষাতে থাকিলেও যে ভাষাতেই বৈজানিক প্রবন্ধ লিখিত 

হউক ন1 কেন, বৈজ্ঞানিকগণ চ01)9 5801909 এর প্রয়োগ করিবেন, অপর কোনও শব প্রয়োগ 

করিবেন না। স্থতরাং গণ হিসাবে 01019৪ শবের পরিবর্তে ইলিশ শব্দের ব্যবহার 

আপত্বিজনক | একেন্দ্রবাবুর মত অনুসারে কাধ্য করিতে হইলে গণবোধক (25076110) 

নামের ন্যায় জাতিবৌধক (526০18৫) নামেরও প্রতিশব প্রস্তত করিতে হইবে এবং এই প্রথা 
যদি আমাদের দেশের জীব ও উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিদ্গণ গ্রহণ করেন, তবে বাঙ্গালা 

ভাষাতে কখনও উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের স্ষ্টি, এবং বল! বাহুল্য যে, 

বৈজ্ঞানিকের দরবারে জীব-বিগ্যাপ্রভৃতিবিষয়ক বাঙ্গাল! সাহিত্যের কোনও স্থান হইবে না। 

কিঞ্চদিধিক ২* বতসর পূর্বে পরিভাধা-গঠন সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছিলাম এবং 

বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি ।১ 

বাঙ্গালা ভাষাতে বৈজ্ঞানিক গ্রস্থাদি লিখিবার সময় ক্রমশঃ আসিতেছে । স্বৃতরাং 

কোন্ কোন্ শব্দের পরিভাষার অন্গবাদ করিতে হইবে ও কোন্ কোন্ স্থানে অন্ত ভাষাতে 

প্রচলিত শবই রাখিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কতকগুলি মূল-স্ত্র প্রণয়নের সময় উপস্থিত 
হইয়াছে । ভারতের অন্তান্য প্রদেশেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের জন্ত একাধিক সমিতি 

কাধ্য করিতেছেন। সমস্ত গ্রদেশেই এক প্রথা অবলদ্বিত হওয়া বাঞ্চনীয়। আশা করি, 

বজীয়-সাহিতা-পরিষদের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া যথাবিহিত কার্য করিতে 

পরাহ্মুখ হইবেন ন1। 
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 

শ্রীযুক্ত ভাঃ একেন্দ্রনাথ দাঁস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি, এফ জেড এস্ 

মহাশয়ের মন্তব্য 

আমি আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্জ্র দাশ গুধ মহাশয়ের গ্রবন্ধটী পাঠ করিলাম । 

১1 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পৃঃ ২৪৮--২৫৩, ১৩১৩। 
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তাহার সহিত ইতিপূর্বে এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচন। হইয়াছে । আমার যাহ! বক্তব্য, 
তাহা নিম লিপিবদ্ধ করিলাম। 

আমি ৭61509561এর প্রতিশব্ধ দিয়াছি “আস্থিক” | হেমবাবু এর শবটার মৌলিক 

অর্থ ধরিয়! “পূর্ণাস্থিক” নামের পক্ষপাতী । আমি বলি, যদি ছোট কথায় কাজ হয়, তবে 

বড় কথার দরকার কি? আর এমন কিছু মানে নাই যে, ঠিক ইংরাজি শব্দটার অবিকল 
প্রতিরূপ গ্রহণ করিতেই হইবে । অনেক সময়ে স্বিধামত একটু পরিবর্তন করিলে আরও 

ভাল দেখায়--শ্রুতিমধুর হয়, অথচ অর্থের কিছু বিপর্যয় ঘটে না । হেমবাবু আরও আপত্তি 

করিতেছেন যে, গণ. অর্থীৎ৭ £6789এর বাঙ্গাল! পরিভাষ! হওয়া উচিত নয়। ইহ| যে 

বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করা চলিবে না, সে বিষয়ে তাহার সহিত আমার একমত । তবে 

আমি মনে করি যে, অনেক ভাষায় যেমন সাধারণের পাঠ্য প্রাকৃতিক ইতিহাসে £6005এর 

দেশীয় নাম ব্যবহার আছে, আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়ও সেইবপ 575এর নাম গঠিত 

হওয়া উচিত ; সেই জন্তই আমি গণের প্রতিশব্ধ গঠন করিগ্াছি। আমার প্রবন্ধটী বিজ্ঞান- 

সম্মত হইলেও সাধারণের জন্যও লিখিত । 

জ্বীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 



ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রামা শব * 
বহুদিন পুর্ব হইতেই বাঙ্গাল দেশের গ্রাম্য শব্বগুলি সংগ্রহ করিবার একট। চেষ্ট। 

ব্ক্তিবিশেষের মধ্যে লক্ষিত হইয়! আসিতেছে । তবে সকলেই যে, এই সংগ্রহের 

প্রয়োজনীয়ত! উপলব্ধি করিয়াই এইরূপ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এমন বল! যায় না । কেহ কেহ 

আমোদ উপভোগের জন্ত--বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে তারিফ লইবার আশায় এরূপ সংগ্রহ 

করিয়। গিয়াছেন, এবপ দুই একটী দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। কলিকাতা বাগবাজারে 

গঙ্গা! ও মহা রাষ্ট্রথাতের সঙ্গমস্থলে বিদেশী নৌকার কুত আদায়ের আফিসের একজন কম্মচারী 

পূর্ববঙ্গের নানাস্থানের মাঝিদিগের ব্যবহৃত শব লইয়া স্থন্দর স্থন্দর ছড়া রচনা! করিয়াছিলেন ; 
তাহার নিজ মুখেই একদিন আমি কতকগুলি ছড়া শুনিয়াছিলাম-তাহার নিকট হইতে 

' সেগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়৷ উঠে নাই। নৌকার 

আফিসে স্থদীর্ঘকাল কম্ম করিয়া যিনি নানাদেশের মাঝিদের ভাষা সম্যক আয়ত্ত করিয়াছিলেন, 

শুদ্ধ আমোদের জন্য রচিত হইলেও তাহার এই ছড়াগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাষাতত্বা- 
লোচীর নিকট একট। বড় সম্পদ হইবে । আর একজনের কথা জানি । তিনি সংস্কৃত বাঙ্গাল। 

মিশাইয়া বড় সুন্দর সুন্দর শ্লোক রচনা করিয়া সাধারণের তৃপ্তি জন্মাইতেন। তিনি 

একবার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ লইয়া সংস্কতভাষায় হেমচন্দ্রের “দেশীনামমালা*র অস্থকরণে 

একখানি অভিধানের মত প্রস্তত করিয়াছিলেন । এ গ্রস্থও সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছি। 

এইরূপ শব্দসংগ্রহ বাঙ্গালাদেশে আর কেহ কোথায়ও করিয়াছেন কি না, জানি না। 

যতগুলি শব্দসংগ্রহ এযাবৎ পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ক্ষণজন্ম। 
পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৃত সংগ্রহই সর্ধপ্রীচীন বলিয়! মনে হয়। উহ] সাহিত্য- 

পরিষৎ-পত্রিকার ৮ম বর্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক শব্খসংগ্রহের চেষ্টা 

সেই প্রথম। তাহার পর হইতে বহু ব্যক্তি কর্তৃক বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বহু শব্দ সংগৃহীত 
হইয়াছে । পরিষৎ-পত্্িকার যে যে খণ্ডে যেযে জেলার শব্দসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, 

ভবিষ্যৎসংগ্রাহকদিগের সথবিধার জদ্ত তাহার একটা বিবরণ নিষ্ে প্রদত্ত হইল। বরিশাল 

(৯ম খণ্ড), ময়মনসিংহ ( ১২শ খণ্ড, [টাঙ্গাইল ] ১৯শ খণ্ড), রঙ্গপুর ( ১২শ খণ্ড), মালদহ 

(১৪শ ও ১৮শ খণ্ড), পাবনা (১৪শ খণ্ড), যশোহর (১৫শ খণ্ড), ঢাকা (১৬শ খণ্ড), নদীয়া ও 

চব্বিশ পরগণা (১৬শ খণ্ড ও ১৯শ খণ্ড), বগুড়া (১৯শ থণ্ড), মুরসিদাবাদ [ জঙগীপুর ২২শ] 

(এ (কাদি] ৩৩শ ও ৩৪শ খণ্ড) বীরভূম ত৪শ খণ্ড)। এই বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে 

যে, সর্বসমেত ১০টী জেলার শব্ধ সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও অধিকাংশ জেলারই শব্দ সংগৃহীত 
হয় নাই। 

ঞ*. ১৩৩৪।২৮এ চৈত্র নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
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পরিষদের কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করিয়াঁছেন,_-যে কয়টী জেলার শব্দ সংগৃহীত ও প্রকাশিত 

হইয়াছে, তাহাদ্দিগকেই সাজাইয়া গুছাইয়া একত্র সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। তাহাতে 

বাঙ্গালার গ্রাম্য শব্দাভিধানের মূল পত্তন হইবে, সন্দেহ নাই। তবে এরূপ একখানি 

সর্ববাঙগস্ন্দর অভিধান প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল নাধারণভাবে জেলাগুলির শব্দ সংগ্রহ 

করিলেই যথেষ্ট হইবে না- প্রত্যেক মহকুমার -সম্ভবপর হইলে প্রত্যেক পরগণার শব্দ 

সঙ্কলন করিতে হইবে। ইহাতে অনেক লোকের, অনেক সময়ের এবং অনেক অর্থের 
প্রয়োজন হইবে, সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষার 1018190110 1)1০)0721); প্রস্তুত করিতে 

সম্পাদক 19155017 ৬/1121কে শুধু শব্ধ সংগ্রহ করিবার জন্য এক সহম্্ম লোকের সাহাযা 

লইতে হইয়াছিল। এই বিশাল গ্রস্থের মালমসল। সংগ্রহ করিতে পচিশ বৎসরের নিরন্তর 

পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছল | এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য তিন সহশ্লের অধিক শব্দসংগ্রহ- 

গ্রন্থ আলোচনা করিতে হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্বেই স্থাপিত [21121151 

[)19150010 ১০০1 ৮০ খণ্ড শব্দসংগ্রহগ্রস্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন । 

তবে সেরূপ সর্বাঙ্গহুন্দর অভিধান বাঙ্গাল। দেশ হইতে কোনও দিন প্রকাশিত 

হওয়া সম্ভবপর হউক আর ন| হউক, বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার লে'কের কর্তব্য, স্ব স্ব জেলার 

গ্রাম্য শব্বগুলিকে সংগ্রহ করা। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রামা 

শব্গুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। স্থৃতরাৎ এখন হইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া 

পরিষৎপত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া রাখিলে বাঙ্গাল ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাকারীদিগের 

যথেষ্ট সুবিধ| হইবে, সন্দেহ নাই । 

এই উদ্দেশ্তেই আমি ফরিদপুরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত কোটালিপাড়ার কতকগুলি 

গ্রামা শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি। কোটালিপাড়া ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার সীমাস্থলে অবস্থিত। 

স্থতরাং এখানকার চলিত ভাষায় ছুই জেলারই শব্দ মল্পবিস্তর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে । কেহ 

যেন এনধপ মনে না করেন ষে, এই সংগ্রহে যে সকল শন্দ সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা কেবল 

কোটালিপাড়ায় গ্রচলিত-_ স্থানান্তরে সেগুলি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত। অবশ্ঠ সেব্প 

শব্দও যে ইহাঁর মধ্যে নাই, তাহ। বলা চলে নাঁ। তবে ইহার অনেক শবই অন্ত অন্য জেলায় 
একই আকারে-_-একই অর্থে অথবা একটু ভিন্ন আকারে এবং ভিন্ন অর্থে প্রচলিত 

আছে। এ কথা ঠিক যে, শবাগুলি প্রায় সকলই আধুনিক সাহিত্যে অপ্রচলিত। সাহিত্যে 
অপ্রচলিত অথচ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় চলিত শব্গগুলি বিভিন্ন জেলার সংগ্রহে সংগৃহীত 

হইলে এক একটী শব্ষের ব্যাপকতা বুঝা যাইবে । তাই আমি সে শব্দগুলি ত্যাগ 

করি নাই। 

গত ২৩ বৎসর যাবৎ আমি এই সংগ্রইকার্যে ব্যাপৃত ছিলাম। যে সকল শক 

কেবলমাত্র চাষাশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত, সেগুলি এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি 

নাই । আমার বর্তমান সংগ্রহ ভদ্রসম্প্রদায়ের ভাষার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে 51 

৩৪ ও 
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(30106 01151501) এর 1301791.7599,52101 [16০ গ্রন্থ অবলম্বিত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করা 

এখানে সম্ভবপর হয় নাই । তবে উহ হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি, সন্দেহ নাই। 

ভবিষ্যতে চাষাশ্রেণীর শব্ধ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহার গ্রস্থের প্রণালীই অবলম্বন 

করিব। 

এই শব্ধ সংগ্রহ করিতে যাইয়া কতকগুলি বিষয়ে আমাকে বিশেষ অস্থবিধা ভোগ 

করিতে হইয়াছে । আমার মনে হয়, সকল শব্দসংগ্রাহককেই এই জাতীয় অস্থবিধা ভোগ 
করিতে হয়। ভাষাতত্বালোচীদিগের আলোচনার জন্য তাহাদের কতকগুলির আভাস 

দিতেছি। বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে প্রত্যেক শবের ( বিশেষত্ঃ পূর্ববঙ্গের ) প্রকৃত 

উচ্চারণ নির্দেশ করা! একরূপ অসম্ভব । পূর্ববঙ্ধের অনস্তরার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া সাধারণতঃ 

ধাতুর পর” যোগ করিয়। নিদ্দিষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে ফরিদপুরের উচ্চারণ প্রকাশিত 

, হয় না। “দেখ' ধাতু হইতে অনন্তরার্থে অসমাপিক। ক্রিমার উচ্চারণ ভ্রুত উচ্চারিত “দেইখ খা 
এইরূপ । ফলতঃ, বর্ণমালার সাহায্যে ইহা প্রকাশিত করা দুরূহ । তাহা ছাড়া, পূর্বববঙ্গে বগের 
চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ একটু নৃন রকমের-_সাধারণতঃ তৃতীয় বর্ণের ছ্বারা তাহা স্থচিত হয়। 
তাহা ভুল। উহার উচ্চারণ তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের মাঝামাঝি । ফরিদপুরে-শুধু ফরিদপুরে 
কেন, সমস্ত পূর্ববঙ্গে-চবর্গের উচ্চারণস্থান তালু নহে দস্তমূল। এই উচ্চারণ 

নির্দেশ করিবার কোনও নিয়ম বঙ্গীয় বর্ণমালায় করা হয় নাই। হকারের উচ্চারণে 
উদ্ম ব। 25131:80100 অতি অল্প। তবে ৪9501780090 একেবারে নাই, ইহাও নহে। 

ন্তরাং অকারের দ্বারা ইহা নিদ্দিষ্ট হইতে পারে না। তাহার পর, হুন্ব দীর্ঘ, ন ৭, 

শ যস, য জ প্রভৃতির মধ্যে কোন্টাকে কোথায় প্রয়োগ কর। উচিত, তাহা শবের 

পূর্ববূপ না জানিলে ঠিক করিতে পারা যায় না।' সুতরাং এরূপ স্থলে বানান বহু শবেই 

সন্দিগ্ধ থাকিয়৷ যায়; শবের পূর্বরূপ আলোচনা করিম এই বানান ঠিক করিতে হইবে. । 
প্রচলিত বাঙ্গাল সাহিত্যেও বানানের এইরূপ গোলমাল যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়-ইহা'র 

একট। বিধিব্যবস্থা থাক! বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ জাতীয় শব্দসংগ্রহের আর একটী গুরুতর 

সমন্তা। - প্রতিশব্ব ঠিক করা । আমি অনেক স্থলেই কলিকাত। অঞ্চলের ভাষার সাহায্যে 

শবগুলির অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্ট৷ করিয়াছি। 

অনেক প্রচলিত শব্দ উচ্চারণজন্ত অল্পবিস্তর পরিবর্তনের ফলে একটু নৃতন আকার 

ধারণ করিয়! বিভিন্ন জেলায় ব্যবহৃত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। পরিবর্তন খুব বেশী ন! 
হইলে আমি সে সকল শব প্রায়শঃ গ্রহণ করি নাই। 

আমার সংগ্রহ সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে বলিতে পারি না - নিত্য নৃতন শব চোখে পড়ে। 
তবে যতগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ। প্রকাশিত হইলে ভবিষ্যৎ সংগ্রহের স্থবিধা হইবে 

মনে করিয়াই এগুলি প্রকাশ করিতেছি। 
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এই প্রপঙ্গে ফরিদপুর অঞ্চলের ভাষার ছুই একটী বিশেষত্ব সন্ধে কিছু 
মালোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই বিশেষস্বগুলি 
অনেক স্থলেই শুধু ফরিদপুরেই ঘে সীমাবদ্ধ, তাহ নহে) পূর্ববঙ্গের 

অন্তান্ত স্থানেও উহা! দেখিতে পাওয়। যায়। 

চবর্গের, বর্গের চতুর্থ বর্ণের, হকারের এবং অনস্তরার্থ অনমাপিক। ক্রিয়ার উচ্চারণগত 
বৈশিষ্ট্য ইতংপূর্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলিও উল্লেখযোগ্য । 

(১) পশ্চিমবঙ্গে যেবপ অনেক স্থলে অন্ুনাপিকের আধিকা দেখিতে পাওয়! 

যায়, পূর্ববঙ্গে সেরূপ দেখা যায় ন|; পক্ষান্তরে অধিকাংশ স্থলে অন্ুনাসিকের প্রয়োগ না 

করায় পূর্বববঙ্গীম়কে পশ্চিমবঙ্গীয়ের নিকট হাশ্য।স্পদ হইতে হয়। যথ|_-'পাচ পয়প।র বাশের 

বাশী ফুঁ দিলে বাজে'__পশ্চিমবঙ্গ ; “পাচ পয়দার বাঁশের বাশী ফু দিলে বাজে'-_ পূর্ববঙ্গ । 

(২) সমগ্র ম্পর্শবর্ণের উচ্চারণেই পূর্ববন্ে স্পর্শের শৈথিল) অনুভূত হয়--পশ্চিমবঙ্গে 

কিন্তু স্পর্শ বেশ দৃঢ়। 

(৩) পশ্চিমবঙ্গে ভদ্রলোকের মধ্যে ব্যবহৃত বহু শব্দের ন স্থানে পূর্বববঙ্গে ভত্র- 

লোকের মধ্যে লকারের প্রয়োগ হয়। আবার ইতরশ্রেণীর লোকের মধো নিয়ম ঠিক 

উল্টা । এইরূপ স্থলে পশ্চিমবঙ্গে ল এবং পূর্ববঙ্গে ন ব্যবহৃত হয়। যথ|--নেওয়া 

(পশ্চিম--ভদ্রু), লওয়| (পূর্বব--ভদ্র ), নন (পূর্ব ইতর ), লিয়েছে (পশ্চিম--ইতর )। 

নেবু (পশ্চিম) লেমু (পুর্ব )$ সুচি (পশ্চিম )- লুচি (পূর্ব )$ ন্যাউটা (পশ্চিম )-- 

ল্যাঙঠা ( পূর্ব); স্তাড়া ( পশ্চিম )--লাড়া ( পূর্ব )। 

(৪) কমশ্মকারক পূর্ববঙ্গে সাধারণতঃ “রে* প্রতায় দ্বার! শ্চিত হয়। যথা" 

আমারে, তোমারে ইত্যাদি । 

(৫) সম্বন্ধ পদের বুবচন “গো? [ হিন্দি--কো, পশ্চিমবঙ্গ_র, দের, দিগের ] এই 

প্রত্যয় দ্বার। নির্দিষ্ট হয়। যথা_রামগো, শ্যামগে, তোমাগো, আমাগে! ইত্যাদি । ছুইটী 

স্ন্ধ গ্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগ দেখ! ঘায়। যথা-রামেরগো, শ্যামেরগো, তোমারগো। 

আমারগে।, মৌরগো [ সংক্ষেপে মোগে! ] ইত্যাদি । 

সর্বনাম শব্দের সম্বন্ধ পদে নিয় প্রয়োগগুলি দেখা যাঁয়,-এনার (ইহার ), তেনার, 

তান্ (তাহার )। ওনার ও (ওর) ইত্যাদি 

পূর্ববঙ্গের ভীষার বৈশিষ্ট 

্নত্র 

খাটাল--মেজে। ওটা--উঠিবার মৃত্তিকানির্শিত পাদপীঠ। 

হাইতনা-দাওয়া। ওটাচ।ল1--ঘরের সম্মুখে চালবিশিষ্ট ছোট 

পাঁছছুআর--খিড়কির দরজ।। বেড়াশৃগ্ঠ বারান্দা। 

[ত্রঃ__নাচছ্ুয়ার (পশ্চিমবঙ্গ)» রথ্যাধার] পোত1--উচ্চ ভিত্তি। 
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ডোআ--ভিত্বির পার্্ব। 

রুআ-_ 
বাগা-_ 
ছোন-খড়। 

গৃহের প্রকার-ভেদ-_ 

জুইতের ঘর-_ 
আটচাল।-- 

দোচাল1-_ 

তেচালা-_ 

চৌচালা-_ 

লাকারী 

' মণ্ডপ--চত্তীমণ্ডপ । 

উট্গর--ঘরের মধ্যে জিনিষ-পত্র রাখিবার 
মাচা। ৃ 

কার--ঘরের চালের নীচে বাশের তৈয়ারী 
জিনিষপত্র রাখার স্থান। 

পাটাতন--এ তক্তার তৈয়ারী। 
আড়--কাপড় প্রতৃতি রাখিবার জন্য গৃহমধ্যে 

টানান বাশ। 

আড়।- গৃহের সহিত চাল দৃঢ় স্ংসগ্র করিবার 
জন্য বাধা বাশ। 

ঠ্যাঙ্জ--খিল। 

হিস্সা ] 
-তরফ। 

খোলট 

গিরটী ঘর--বাসগৃহ | 

ছায়লা, ছাবরা--সম্পূর্ণরূপে যে গৃহ নিশ্মিত 
হয় নাই; চাল! ঘর। 

(ঘরের) আদ্ধু--ঝুল। 

তআাশন্বাপজ 

ডোল--বড় গভীর ঝাকাজাতীয় 

আগৈল--ঝাকা। 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪র্ঘ সংখ্য। 

গোটৈ-ধুচুনি। 
চালৈন- চালুনি। 

সেইজ [শয্যা ]--বিছান]। 

ঘোন|- মশারি । 

চকি--তক্তপোষ । 

(চকির) খুড়। -প1। 

চস্কি_-ছোট ঘটা। 

কাকৈ-_চিরুণী। 

কোলা - বড় জাল 

মাঠী__কাল রঙের প্রকাণ্ড জাঁল।। 

পিছা_ঝাটা। 
ত্যানা- ন্তাকৃরা। 

কোলবালিশ--পাশবালিশ। 

ঝারী _গাঁড়ু। 

ছাঁলা--থ+লে, বস্তা । 

ধূপতি-ধুলচি। 
তাওয়া--আগুন রাখিবার মাটির পাত্র- 

বিশেষ। 

পোচ--ঘর নিকাইবার ন্যাকর!। 

আবৃসী - আয়ন] । 

বস্থানি--পুটুলি। 

কৌট্কা-আক্শি। 
থাব.রা, খুলী, চরাটা--সরাজাতীম 

চড় উয়া--ভাত। 

ওসার (বি)--ওয়াড়। 

রা (বিণ)--চওড়া। 

ছোরাণী--চাবি । 

জোত- কোন কিছু টানাইয়া 
দড়ি। 

খাদা--পাথরের বড় বাটী। 

থালী [এস্থালী ]--পাত্র। 

রাখিবার 
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চা চোঙ্গা। 

ভাও্-্বাপন। 

গাছ পিল্স্থজ। 

খোস্তা এরথন্তা* ]-সাবল। 

পৌোহ্াক পল্তিচ্জা্ 

একপাট1-_চাদর [দ্রঃ£--দোপষ্টা ব। দোপটা-- 

বিহারী ]। 

পেরোন _-জাম1। 

জেব--পকেট। 

কোছা-- কাছ! । 

গ্ুঠী-_কোছ!। 
আউট--কাপড়ের পাড়। 

আউরাখা বা আউরাষ।--জামা। 

সুজান ব্য 
তামী-_তামকুণ্ড। 

খোলা-দেবস্থান [ যথা--শীতলাখোলা, 

নিশাইখোলা]। 

লাকা 

ওর্পা রান্নাঘর | 

আখা--উনান। 

ঝিক--উনানের উচ্চ পার্শ্ব । 

পৈথ্না-হাঁড়ি রাখিবার মৃত্তিকা-নির্িত 

দ্রব্যবিশেষ। 

পাটা--শিল। 

পুতা-স্নোড়া । 

চল1--কাঠ। 

পাতিল-_হাড়ি। 

দোআধী-_-একসঙ্গে ছুই উনান। 

হাইন্শাল [€* হাড়িশালা (?)-_-হাড়, শিল২_ 

( মযকমনসিংহ )] হেঁশেল। 

বাওলি_€বড়ী। 
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দেরী যাওয়া_ এক হাড়ীর ভাতের অর্ধেক 

সিদ্ধ হওয়া এবং অর্ধেক অসিদ্ধ থাক । 

ছেইমারা- মাছ প্রভৃতি ভাজিয়া রাখা। 

খান্যভ্ন্য 

হুড়ম_মুড়ি। 
পিষ্টক-- 

চিতৈ-_ 

হাড় ইয়া__ 

পাটিসাব ডা 

চুষি 
হলুয়। দলুঅ।-- 

খুদের জাউ--খুদের তৈয়ারী ফেন! ভাত। 

বেনিয়া ভাত--পোড়ো ভাত। 

তিতা ঝোল--শুকৃতানি। 

লর1-- চচ্চড়ি। 

উফরা-_-গুড়মিশ্রিত থৈ । 

লোআজিমা--ভাত খাইবার উপকরণ। 

পানা-সরবৎ [যথ1-বেয়ালপানা, মিছরী- 

পানা, চিনিপানা ]। 

পুরা--খিলি [যথা-পানের পূরা ]। 

ইচা--চিংড়ি মাছ । 

ভাজাপোর1-- ৫, মুড়ি প্রভৃতি । 

মোউল্থা_যে ঠথ সম্পূর্ণ ফোটে নাই । 

ন্বহ্দনোতধক সশব্দ 

বৌয়্াসিনি-_ছোট ভ্রাতার স্ত্রী বহুআসিন-_ 
নৃতন্ বধূ-_বিহারী]। 

কৌদা--খোকা। 

পোলা- ছেলে । 
কুদী-_খুকী। 

নম্ু-খোকা। 

দুছু---খুড়া, কাকা 
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ঠাকুরজামাই- ননদপতি। 
সৎমা--বিমাতা। 

সংছাওয়াল--সতীনের পুত্র । 

ঠাকুরকন্যা--ঠাকুরঝি । 

পুতি-_কাকা। 

খুড়া-- ৮ 

উতুসবাচি 

নিতা- নিমন্ত্রণ । 

জোকার--উলুধ্বনি। 

মুখচন্ট্রিকা__শুভদৃষ্টি | 

দধিমঙ্গল--বিবাহাদির দিন প্রাতঃকালে দধি 

প্রভৃতি ভক্ষণ করা। 

আরোড-বাচ। 

উঠানী [ উত্থানিকা ]--মাঁতুড় যে দিন শেষ 

হয়, সেই দিনের কার্যযাবলী 
নারিকেল ভাঙ্গ!-__-গায়ে হলুদের অনুরূপ | 

প্যাচনা--রঙ; বিবাহাদিতে গায়ে দেওয়। 

হয়। | 
বৌপুচ্ছা [এ বধৃপৃচ্ছ।? ]- বিবাহের পর 

প্রথম বধূকে স্বামীর বাড়ীতে অভিনন্দন 
করিয়া লওয়া। 

ঘটবাজী-তুবড়ী। 
রয়ানী_-মনসার গান। 

থেউর--শারদীয় পূজার সময় প্রতিমার সম্মুখে 
মুমলমানগণ যে গান করে । 

গ্রাম্য দেবছেী ও ভ্রতাঙ্গি 

মাঘমণ্ড 

যমপুখৈর 
চুড়ীর বস্ত -হুর্্যপৃজাত্মক ব্রতবিশেষ। 

চাক্রী--হ্র্যযোপাসনার প্রকারভেদ । 

'ক্ষাত্রের বত ক্ষেনাথ শিব ]। 

| বালিকা দিগের ব্রতবিশেষ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪র্থ সংখ্য। 

বুড়া ঠাকুর--শিব।! 

নিশাই, নিশানাথ--দেবতাবিশেষ । 

আকুলাই ] 
খাড়াকুলাই _ গ্রাম্য স্ত্রী দেবতা- 

অসময় নারায়ণী | বিশেষ। 

হালা-কাণ্তিক পৃজায় ব্যবহৃত এক পাত্রে 

নানা শস্তের চারা । 

ভুল উড়ান--কাহিকপূজার দিন খড়ের 

মুপ্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আগুন 
ধরাইয় বাটার বাহির করিয়া দেওয়া! । 

স্নেহ 

ঘেটি--মাথ|। 

গোর-_ গোর 

গুড়মুড়া-গোড়ালি 

কেত্ত লি-বগল। 

ঘিলু - মস্তি । 

ক্যাতর--পিচুটী । 
চোথা-(নিন্দাব্যপ্রক ) মুখ। 

( চক্ষের) পিছি-চক্ষের লোম 

থোৎ্মা--চিবুক। 

পাসর-কোক। 

বগ-শিরা । 

নীলদারা- মেরুদণ্ড । 
ড্যানা_ হাত। 

ছুধ-স্তন, মাই। 

আলাজি-আল্জিভ 

ল্োগাছি 
ব্যামো-রোগ। 

ডাবা--শিশুদের নিউমোনিয়া । 
মামীপিসী--শিশুদের হাম। 
লুন্তী--হাম। 
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ছোৌদ--চম্মরোগ বিশেষ । 
কুনথী কুনী | 

চৌখ খরান-চোখ ওঠ] । 

ধুম জ্র- খুব বেশী জর। 

হেস্কি--হেচকী। 

বিষম*- 

হাইম- হাই। 
দস্তরসা-দাতের গোড়। ফোল।। 

চম্টী-খোস। (থোসের )। 

বিষ-ব্যথা। 

পোরামালঙগী-_নারালা | 

গাচছলানলা, লম্মুলল 

ফ্যানা-- ছড়া [ এক ফ্যানা কলা ]। 

তালবাগুন--বড় বেগুন। 

শোলৈ বাগ্তন-_ছোট বেগুন। 

কদু--লাউ, [কাঠাল- ঢাকা ]। 

বুট-ছোলা। 

জন্বুরা--পাতিনেবু। 

বরই [এ€বদরী ]-_কুল। 
গুয়া [এ গুবাক ]--শুপারী। 

'আচি-নারিকেলের মালা । 

মরিচ--লঙ্কা। 

পশ্ফা-.পেঁপে। 

পানিতালা--তালশাস । 

পানিকচু-জলজাত ছোট কচু। 
দোমুখি-দোপাটি। 

গৈয়া-_-পেয়ারা | 

সন্ধ্যপ্রকাশ--কষ্চকলি ফুল। 
কোষ্ঠা-পাট। 
ব্যাতাগ--বেতগাছের শাস। 

ব্যাতাপি বেতের খোলা । 

বেখৈল--বেতফল। 

চালকুমরা-নাচি কুমড়া । 

আনাজী কলা--কাচকলা। 
আন।জ--তরকারী। 

হ্যালোম্চা- হিংচে। 

আম্সরৎ--আমের পল্লব। 
ডাউগ্গা--ডগা। 

যঙ্জডুমৈর-__যজ্ড়ুমুর | 
বড়া বাশ-- ॥ 

বাশের প্রকারভেদ । 
তল্লাবাশ--- 

( বাশের) করালি-বাশের গোড়। হইতে 

বহির্গত নৃতন বাশ। 

বাইল্-_শুপারী তাল প্রভৃতির খোল1 মমেত 

পাতা । 

চোক্লা--বখোসা। 

বৌল-_মুকুল। 
হালি--গুচ্ছ [ এক হালি মূলা ]। 

ভূচরা- কাঠালের পরিত্যক্ত অংশ । 

ছের্ফল [€শ্ীফল ]--বেল।. 

জামির- নেবুবিশেষ। 

করাঁকচি ফল [আমের করা, শসার 

করা 11 

ছোব1-ছোবড়া। 

বাকৃতর্কারী--ওল। 
ক্ষীরৈ-_ শসাজাতীয় ফলবিশেষ । 

চিল্থা_ কলাপাতার টুকৃর!। 

বৃক্ষের প্রকার-ভেদ-_ 

হিজল- 

রয়না-- 

কাউ-- 

লতাপাকৈর-_ 

আইঠ্ালি- 
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বইল্না-- 

চৌকৃখরানি-- 
_ বাইব্কালি-- 

ভাইট্-- 

বোগ--মড়া গাছের গোড়া বা কাণ্ড হইতে 

যে নৃতন গাছ বাহির হয়, তাহা। 

ল্গীহজন্ভ 

ত্যপাচোরা--মার্সোলা । 

উরাস__ছারপোকা | 

ওল্লা_ডেয়ে পিপড়ে। 

কোতৈর [€কবুতর]-_পায়রা | 

বল্লা--বোলতা [দ্রঃ--বল্লাশাক]। 

জুনী-জোনাকি। 
জাতি সাপ_-গোথ.রে! সাপ। 

গুইল--,গোসাপ। 
উড়চুঙা-_উচ্চিউ ড়ী, রুই চিউ.ড়ী। 
ম্যার।--ভেড়া | 

পকৃখী-পাখী। 

পাখ! [€পক্ষ]--ডানা। 

কাউ্য়া-_কাক। 

পাতিশিয়াল-- 

ফৈউচ.কা--পক্ষিবিশেষ। 

উগানি-পোকাবিশেষ। 

চ্যালা-_-বিছা। 

বিছ। [€বৃশ্চিক--শোয়াপোকা। 

ভাউআ! ব্যাউ-_-একজাতীয় ব্যাঙ. 

আধার--পাখীর থাস্। 

দাইরুআ--বেজীজাতীয়। 
বাজকুরাল-্বাজ। 

ভৃতুম-_পক্ষিবিশেষ। 

হ্যাজা-সজারু। 

রমণীসম্প্রদায়ে প্রচলিত শব 

গতর -শরীর। 

ভাতার- স্বামী । 

লগগী [লঘী]-প্রশ্রাব *। 

ফল দেখ! 

| ধাতুমতী হওয়া । 
পুনব্ব দেখা 

ফল্না_ অমুক । 

রারী--বিধবা। 

ঠাকুরকন্তা_ ঠাকুরঝি। 

হাদে_হারে। 

জিভূতপান-- ছেলে পিলে। 

কুম্ী_কুঁড়ে (স্ত্রীলিঙ)। 

(দুধ) আউটান--জ্াল দেওয়া । 

আইরত--এড়েম্ পাওয়া । 

শ্রিস্জাবিশেষণাি 
ক্যাম্থায়-- কিরূপে। 

য্যান্বায়--যেরপে। 

আযান্বায়্এরূপে। 

ত্যান্বায়_-সেরূপে। 

আউ--ছি ছি। 

আচস্কাঁ, আচন্কা- হঠাৎ [হিন্দী--অচানক] 
হ্যাদ্ধে [€ হদ্দী--প্রাঃ]-হ্যারে। 

লগে--সঙ্গে [দ্রঃ লগে সঙ্গে]। 

তমাইত, তমৈ - পধ্যস্ত [তক-হিন্দী]। 

গোরে-নিকটে। 

এপিলে-_-এ রকমে । 

সেপিলে -সে রকমে। 

* পশ্চিমা পাশুতগণ ধা শঙ্কা' (প্রাব) ও "গাঁ শঙ্কা' সংস্কৃতে এই দুইটা কথ। প্রয়োগ করিয়। ধাকেন। 
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ষেপিলে- যে রকমে । 

কোন্ পিলে- কোন্ রকমে। 

কৈলে, কৈলাম-_কিস্ত [যাৰ কৈলে, যাব 

কৈলাম]। 

তৈলে-_-তাহা হইলে । 

এ্ানে-'খন [যাব এ্যানেশ্যাবখন]। 

একছের--এক টানে । ' 

ঝটু কইবুআ--চটু ক'রে। 

মোনে-শৃযাই মোনে, খাই মোনে] 

যাচ্ছি, খাচ্ছি]। 

গাটুঠা (জুয়ান)_-খুব বড় পালোয়ান । 

শ্যাত--তত । 

(বেলা) উদ্দানে--উদ্দিত হইলে, বেশী হইলে । 

অন্যুকল্ল শব্দ 
ছন্ ছন্ করা। ্ 
টন্ ঢন্ করা--ঘুরিয়৷ বেড়ান । 

উস্থুস্ করা । 

মাকৃখা মাকৃথি- গোলমাল, ঝগড়া । 

রিরি করা--শির্ শিরু করা। 

ম্যান্ ম্যান করা--অস্পষ্ট কথা বলা। 

আমতা আম্তা করা । 

ফুইটয়া যাওয়া__ভাঙ্গিয়া 
ফোট ছে]। 

ক্যালো। ব্যালো--কিল, বিল. । 

নিন্িন্ধ নিশেম্য 
ডিলা--টিল। 

ঠনক--দেমাক। 

ঠার--ইঙ্গিত। 

কছম- রকম। 

কাঠঘোরা--হাঁড়িকাঠ। 

আখৈট--আবদার [আখুটা--কুফ্দাসের 

কষ্ম্জল]। 

৩৫ 

যাওয়া [হাঁড়ি 

ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রামা শব্জ ২৬৯ 

থাইট.--দাগ। 

মাদ্বরি-_-গৌরব। 

ঠোস-_-ফোস্বা । 

হাতকুরা - ছাতা । 

ঢক--রকম। 

হাউস--সখ। 

পোর-_চীৎকার |সৌরগোল _ গোলমাল-- 

পশ্চিমবঙ্গ] । 

শান--পাথর। 

পাচাল, প্যানা- বাজে কথা | দ্রঃ--প্যাচাল 

পেটা-বাজে কথা বলা ]। 

সাউগারী-_সাধুত1 । 

রাগ-_তীব্রতা [যথ|--রৌদ্রের রাগ] । 

দক্_-তীক্ষতা [যথা--চুণের দক্] । 

লোকুতা- লৌকিকতা[নৌকতা--পশ্চিমবঙ্গ] । 

ভরঙ.--ঢউ,। 

রাও--জবাব। 

রত শক্তি । 

দলা__-তাল, পিগ্ড [যথা--এক দল! ভাত]। 

গৌণ--দেরী | 

তান্না--হাঙ্গাম, ঝামেলা । 

ওক--উকি। 

খরা-- রৌদ্র ( ব্ধার বিপরীত )। 

কেয়াস--আন্দাজ, অন্থমান। 

ছিন্নাত--কষ্ট। 

অলবড্ড--আগোছালে!। 

দেউল1-_দেয়াল!। 

থারাজিল্থী-_বিছ্যাৎ। 
উছাট--ঠোঁচট। 

চার--সাঁকো। 

ফ্যাকৃনা--আবদার। 

ধোমেকা-দাবংড়ি। 
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দোমোক--দম। 

চাটাম--নিজের গৌরবস্থচক অত্যাক্তি 

ডর--ভয়। 

শিদ্লী--স্তাওল! । 

ফাইট --ফুর্ম্ৎ 

দিশা . 
পাইল-. বকম। 

কছম-__ 

ছিরিকক_ 

জোত্বর-জুত। 

 হাবি জাবি_বাজে লিনিষ। 

পা | 

পাট.খরি--প্যাকাটি । 

স্যাল!-্পানা। 

বিরুদ--ঝগড়]। 

ডাপ--উত্তাপ। 

হাই এ। 

টান্ঠা-ঝঞ্জাট। 

ডিলা--টিল। 

কের্দারি--ওস্তাদি। 

জায়--তালিকা। 

আব খোরাকী-__বিনাখোরাকী। 

ফর্দি__- কস 
ডুমা 

লেইথ--শ্রেণী । 
ব্যাস্কম-তফাৎ। 

ফারাগ--তফাৎ, দূর । 
উজঘট--গোলমাল। 
নাত- শৃঙ্খলা । 
রা খরচ-- পথথরচ । 

পেরি--কাদা। । 

ব্যাসাতি-পণ্যদ্রব্য |. 

ব্যাতাসি--বেতের কঞ্চি। 

দেওই-মেঘ। 

আইরুস--পদ্ম 

টুনি-কঞ্চি। 
চটা-বাখারি। 

কিবা_ শপথ । 

হদ__গর্ত। 

হাইঙ্গা--লতানে গাছের জন্থ মাচা। 
ঠযাকার--উ৬.। | 

মাদার- আস্তাকৃড়। 

ছ্যামরা_ ছোক্ড়।। 

পশনকথা--ক্বপকথা | 

তরপথ--তটপথ (দ্রঃ-কৃষ্খকীত্ন )। 

গাঙ.নদী। 

দার|-- | দন্ত ডা | দণ্ডবৎ নিষ্পন্দ | 

| যথা--দারা দিছে] 

আউল--বিশ্হ্খলতা | 

(ধোপার) পুইন--ভাটি। 

পাট--ধোপা যাহার উপর কাপড় কাচে। 

নিশির- শিশির । 

ঠাল_ডাল। 

কাইজ আ--ঝগড়া। 

বাস্না-_নেহ, ভালবাসা! । 

ছোবা-( নারিকেলের ) ছোব ড়া । 

উজাগার--জাগরণ। 

উদ্ধার--ধার। 

টরি--কুন্কে। 

সরিক--অংশীদার । 

ব্যানা__মাটির প্রতিমা তৈয়ার করার পূর্বে 
খড়ের তৈয়ারী মুত্তি। 

পেছোন্দার [এ 68555080£]-- আরোহী । 
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চরনদার-_ নৌকার আরোহী, নৌকারোহিণীর কুক্__উচ্চ ক্রন্দন 
সাথী। | 

বেতী-_-ভালা প্রভৃতি বুনাইবার কঞ্চি। 

ভর্তব্য-গুণগার। 

ছযাও-বগ্ড। 

ওম্, পোম্-গরম | 

গাছার--মাছাড় । 

চাইন্দ আ--নিরর্থক। 
মুখটা _ আবরণ [ঘথা_- কৌট কার মুখটী]। 

সিবভি--ছিপি। 

ডালাগ।-জল টানের সময় । 

আখালি--কীাকর। 

কোট--মগ্ডল [০০ ইং]। [সোনার কোট 

__লইড়আ চইড়আ৷ ভইবর্ুআ ওঠ.]। 

গোণ (জল)--অন্ুকূল (জল)। 

কোল--ধার [যথা--খালের উত্তর কোল]। 

গোছোর-গরু বাধিবার দড়ি। 

বারোই--ছুতার। 
সরকালি-_তুরুপুন্। 

হাইতার--নাপিতের যন্ত্রাদি 

নচ্ছার-.গালাগালিতে ব্যবহৃত । 

(পালার) ফ্যার--পাষাণ। 

মাগনা- বিনামূল্যে । 

পোয়া পয়না--সিকি পয়সা! । 

রেহাইন্, মার্কিচ._-1/10115826 । 

আছারি--হাতল। 

ফর, পর [এ্প্রহর€পহর]--গ্রহর [এক ফর 

বেলা, পরখানেক রাত্তির]। 

খেদৈর- জলকাদ]। 
অনায়--অনিষ্ঠ। 

আনাদিন--অন্য দিন । 

ব্যাপারী--ব্যবসাদার। 

সাধ্য-_-শক্তি। 

ছত্বি (ওজন)-_ কাচি। 

স্ুড়িপ্রক্তত্তি ভাজা 
ভাজিবার সরঞ্াম-- 

ঝাঝৈর__ 

ছাপনা- 

বাসৈল-_ 

চাঁলৈন--চালুনি। 

পোছ।-_-ঝাড়া। 

খোল1--ভাজিবার পাত্র । 

পুক্ষরিলী 
ধাপ--পানা। 

পুখৈর, পুহৈর-পুকুর। 

ব্যার--ডোবা । 

জাঙ্গাল--পুক্ষরিণী ও খালের জান, 
সংযোগস্থান | | 

কুগ্কাতী-_ফাহারা মাটি কাটে । 
বিয়াতী--যাহার] মাটি তোলে । 

৪রা--মাটি উঠাইবার ডালা। 

চাম্ব্বাস 
(ধান) দাঁওয়া--কাটা। 

কাচি--কান্তে। 

হাল [এ সংস্কৃত হল)--লাঙ্গল। . 

খন্দ--শগ্কোৎপত্তি। 
থন্দের সময়--181৮65510 01061 

নৌকাতিমঅস্রক্ক 
ডরা-নৌকার খোল। 

গোলৈ--নৌকার অগ্র ও পশ্চাৎভাগ ১... 
চরাট-- গোলৈর ধারের পাটাতন। .. 
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থেচী-_-জলসেচনের পাত্র। 

পারা দেওয়া-নৌকা নোঙ্গর কর! । 
কচি--নৌকা বাধিবার সময় যে বংশখগ্ড 

মাটিতে পু'তিয়। উহীর সহিত নৌক। 

বাধা তয়। 

চালি-নোকার উপর বিবার বংশনিন্মিত 
আদন। 

বাচারি--ছিপ নৌকা জাতীয় । 

ভেক্ী 

ঢেকীর বিভিন্ন অংশ-_ 

কাত লা-- 

আর্সোলা-_ 

মোনা-- 

গুল।-. 

লোট-- 

উতৈল [€উদছখল-_সংস্কৃত]। 

পার দেওয়া--পা দ্রিয়। ঢেকী চালান । 
আলান-- গা সময় ধান প্রভৃতি 

ওছান-_ নাড়িয়৷ গুছাইয়৷ দেওয়।। 

খা পনর! 

মাছ ধরিবার সরঞ্জাম-- 

চ্যাওরা--. 
ছুয়র_ (. -বংশনিশ্মিত। 

কোচ--লৌহনির্দিত অগ্রভাগবিশিষ্ট। 
কলু--এঁ, লৌহ অগ্রভাগ । 
আওরা-- 

ঝাকিজাল--. 

পাতিজাল-- 

ধর্মজাল-- 

টাঙ্গী--ফাত,না। 

থারৈ__খালৈ। 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' ৪র্থ সংখ 

জিয়ানী--জেলে। 

হিশ্ণেণ 

আটাশ--আশ্চর্য্যান্বিত। 

নোয়া- নৃতন। 

ড্যাব রা- উল্ট।। 

ম্যাল।--অনেক। 

ম্যালা-_-খোলা', যাত্রা! করা। 

সাজো--টাট্কা। 

চিকুন-_-সর। 

ডাঠো--শক্ত। 

ড্যাব রা--উল্ট!। 

থাউব আ--গম্ভীর। 

লুগ্ধ--জীর্ণ । 

রহট-- প্রকাশ। 

বাতি--পাক1। 

থাক্লা-_ 
শোলৈ - ছোট [যথা_ শোলৈ ইন্দুর, শোলৈ 

বাগুন]। 

দোকোর--দ্বিগুণ | 

চোআ--পরিষ্কৃত। 

ওড়োস্বা-বেহিসাবী, অসাবধান। 

প্ডেঠী--রোগা, হ্াঙলা। 

আনাঠা- অদ্ভুত। 
ত্যারা--বীকা । 

অব.ভর (দণড)-_নিরর্থক। 

কাঙঠী-কপণ। 

বারাস্ইয়া [4 বারমাসিয়1? ]--আকালিক। 

ধুরুস- মোট1। 

বাগুনব্যাচা, তেতৈলব্যাচা মুখ-কুন্ধাবসথায 
বিরত মুখ । 

চশমথোর--নিষ্ঠুর | 
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আদেইথ_লা--অতিলোভী । কচ.লান--রগড়ান। 

ট্যাটন--ধূর্ত, শঠ জেঃ--চত্তীদাস কুষ্ণকীর্তন)। বিচরান-- খোজা [যথা-বিচারিঅ1-- 

ঠ্যাটা--যে বাজে তর্ক করে। 

খোমা-অভিমানী | 

ঠেউডডা-ধূর্ত। 
ঘাউর্আ--একগুয়ে। 

দীঘলা--লম্ব। | 

ছচী--নোংর]। 

উদ্লা--খোল!। 

ছুনা_ দ্বিগুণ । 

ডাওর [ ডাগর--পশ্চিমবঙ্গ ]-বড। 

মোনাছিব--মনঃপৃত । 

ম্যান্তামুখা-যে মিন্ মিন করে। 

তরস্থ [এ তটস্থ ?]- সত্তর, ব্যন্ত। 

উন1--অল্প। 

জালি - কচি। 

ভোন্দা -বোক।। 

অনাশৃন্ত_-অনাছিষ্টি । 

আকাঠা (বকা)--খুব বেশী। 

কাউল্আ-- ঠাণ্ডা । 

বাইষ্ঠা-বাসি। 

কসা-আটা। 

আউন্থা_ নৃতন | 
বলদ--বোক।। 

রাউআ--অনিমন্ত্রিত, লোভী | 

বেবাক- সকল । 

চুকা--টক ! 

উর্বান-- রোগজন্ত বিকারগ্রস্ত । 

ক্পি্কি! 
ফ্যানাইয়। যাওয়া--অতীত হওয়|। 
চুকান--চুক্তি করা । 

দরান--জমিয়া যাওয়1। 

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ততন] । 

থির দেওয়। [এস্থির]--দ্রাড়ান। 

হাপুর দেওয়া--হামীগুড়ি দেওয়া। 

থাউজান- চুল্কান। 

বোরা-ডূবিয়া যাওয়া। 

উগলান-উপড়ান। 

ঘোনান--সমীপবর্তা হওয়। | 
বরাত দেওয়া--ভার দেওয়।, ওয়াদা কর|। 

ছানা--ঘণাটা। | 

চিথ রান- টেচান। 

খ্যাদান-_ তাড়ান। 

ভ্যাঙান--ভিওচী কাটা। 

তালাম কর1- খোজ । 

ক্যাথরান--কাতরভাবে গমন । 

ঘোঙরান--গোগে। করা । 

(টাকা) লাগান-স্থুদে খাটান। 

ল্যাচকা দেওয়।__প] ভাঙ্গিয়৷ গড়।। 

সাবডাইয়া ধরা--সাপটিয়। ধরা ( পুরাণ 
বাঙ্গাল )। 

হ্যালান দেওয়া--ঠেস দেওয়া । 

হোক্রান--খোড়া ২৪ পরগণা)। শিশুদিগের 

স্বাস্থ্যাদির প্রশংসা করা । 

পদান--প্রশংসা করা । 

বাইল্ দেওয়া__বারবার যাওয়া! আসা। 
ফিকৃকা মার1--ছুড়িয়৷ মার|। 

টালান---বিরক্ত করা। 

বারান--নৃতন জিনিস প্রথম ব্যবহার করা। 

ল্যাবরান--ধেবড়ে যাওয়]। 

শুলান--টাটান। 

কোপা--পৌতা। 
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কোপান [ষথা--মাটি কে.পান]-কাটা। . 

ত্যানান--সে তিয়ে যাওয়া। 

নুল্লা খাওয়া মুখ থুবড়ে পড়া । 

উদ্ভূত হওয়া--উপু হওয়া । 

চুবি দেওয়া--উ'কি মারা । | 

প্যান! পেটা-_বাজে বকা । 
বলা--বৃদ্ধি পাওয়া । [মাইআডী বল্তী 

রোখের]। 

পর দেওয়া--পাহারা দেওয়া । 

আল্গান-উচ করা। 
উগলান--উপড়ান। 

কৌ লান-- প্রতিশ্রুতি দেওয়া, চক্তি করা। 
ব্যাপ।র করা--ব্যবস। কর1, লাভ কর । 

তোল। উঠান--+বাজার হইতে জমিদারের 

প্রাপ্য আদায় করা । 

সদয় করা- কেনা । 

আলান--পচিয়! ওঠা । 

টোকান--কুড়ান। 

সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। [ ৪ সংখা! 

গাবান--বর্ধার শেষে. জল পচিয্না ষাওয়ায় 

মাছ.ভালিয়া ওঠা.। 

থাইট আ-_কান্ঠথণ্ড। 

লড়ান_-দৌড়ান। 

চ্যাতান-্খ্যাপান। 

বিচলান, উগ.লান--উপ ড়ান। 

আত্বান- আবৃত্তি করা । 

উঝলান--খোলা । 

(মুখ) ভ্যাট কান--(মুখ) বিকৃত করা। 

পাকাইয়া পরা--ঘুরিয়া পড়|। 

পাতন দেওয়া- গোপনে কাহারও কথা 

শোন।। 

ত্যারান--বার বার অন্থরোধ করা। 

ছ্যাওয়ান [ছেদন করা]- খণ্ড করা।.. 

পাছড়ান--বলির পাঠা হাড়িকাঠে চাপিয়। 

ধর]। 

তেয়া পাচ করা--তর্ক করা, দ্বিধ। কর] । 

শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 












